
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС), 

                                                     Протокол № 5/05.04.2016 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Утвърждаване на тема на дисертационния труд и на индивидуален 

план за обучение на редовен докторант Гергана Тошкова Тодорова. 

 

Решение: НС утвърждава за тема на дисертационния труд на редовен докторант 

Гергана Тошкова Тодорова „Философско-етическите възгледи на Радослав 

Цанов”. 

                   НС утвърждава индивидуалния план за работа през първата година на 

редовен докторант Гергана Тошкова Тодорова. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Утвърждаване на тема на дисертационния труд и на 

индивидуалния план за обучение на редовен докторант Теодора Цветкова. 

 

Решение: НС утвърждава за тема на дисертационния труд на редовен докторант 

Теодора Цветкова „Роля на международни организации за развитието на 

българската наука: исторически аспект и съвременни измерения”. 

                   НС утвърждава индивидуалния план за работа през първата година на 

редовен докторант Теодора Цветкова.  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Предложение за нов колективен научно-изследователски проект на 

тема „Религиозна традиция и (не)устойчиво развитие” (философско-антропологични 

проблеми). 

 

Решение: НС включва в изследователския план на Института колективен проект 

на тема „Религиозна традиция и (не)устойчиво развитие” с научен ръководител 

проф. дфн Нонка Богомилова и срок на изпълнение март 2016г. – март 2019г.  

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Предложение за нов колективен научно-изследователски 

проект на тема „Български гласове в чужбина: философски акценти“.  

 

Решение: НС включва в изследователския план на Института колективен проект 

на тема „Българските гласове в чужбина: философски акценти” с научен 

ръководител доц. д-р Татяна Батулева и срок на изпълнение януари 2016г. – 

януари 2019г. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Предложение за ръководител на секция. 

 

Решение: НС избира за завеждащ секция на секция „Публични политики и 

социални промени” доц. д-р Мария Желязкова. 
 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Избор по конкурс за академичната длъжност „професор“ за 

нуждите на секция „Религия, вярвания, светоглед“. 

 

Решение: НС избира доц. дфн Стефан Пенов на академичната длъжност 

„професор”. 
 

 



ПО ТОЧКА СЕДМА: Избор на председател на Етическата комисия. 

 

Решение: НС избира за Председател на Етическата комисия на ИИОЗ гл. ас. д-р 

Иван Миков. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Предложения за изменения в „Правилник за устройството и 

дейността на Етическата комисия”. 

 

Решение: НС приема направените предложения за изменения в „Правилник за 

устройството и дейността на Етическата комисия” с направената редакция на 

член 29. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Включване на доц. Борис Грозданов в колективен проект. 

 

 

Решение: НС включва в екипа на колективния проект на тема „Съвременни 

дебати във философия на науката” доц. д-р Борис Грозданов. 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Включване на доц. Людмила Иванчева в колективен проект. 

 

Решение: НС включва в екипа на колективния проект на тема „Съвременни 

дебати във философия на науката” доц. дсн Людмила Иванчева. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Предложение за изпълняващ длъжността завеждащ 

секция. 

 

Решение: НС избира за временно изпълняващ длъжността завеждащ секция 

„Онтология, епистемология, философия на науката” за срок от 6 месеца гл. ас. д-р 

Георги Ангелов. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложение за участие в подготовка на проект 

„LEarNing possibilities – LENS по Програма Erazmus +”. 

 

Решение: НС подкрепя участието в подготовката на проект „LEarNing possibilities 

– LENS по Програма Erazmus +” на учени от ИИОЗ. 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Обсъждане на номинации за наградите „Питагор“. 

 

Решение: НС бе информиран за наградите „Питагор”. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Предложение за конспект за кандидат-докторантски 

изпит по „Естетика”. 

 

Решение: НС утвърждава конспекта за кандидат-докторантски изпит по 

„Естетика”. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Решение на НС за отчисляване на докторант. 

 



Решение: НС отменя решението си по т. 19 от заседанието си на 15.03.2016г. 

относно отчисляването с право на защита на докторант Владимир Манолов. 

                        НС удължава срока на докторантурата на Владимир Манолов с една 

година, през който период той да положи необходимите изпити. При приключване 

с образователната програма преди този срок, докторантът ще бъде отчислен и ще 

дължи такса само за срока до отчисляването. 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Предложение за конспект по темата на дисертацията на 

редовен докторант Вяра Попова. 

 

Решение: НС утвърждава конспекта за докторантски изпит на редовен докторант 

Вяра Попова на тема „Номадност и фотография – светогледни измерения на едно 

съвременно изкуство”. 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Предложение за конспект за конкурсен изпит за 

докторанти по „Естетика”. 

 

Решение: НС утвърждава конспекта за кандидат-докторантски изпит по 

„Естетика”. 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Предложение за подкрепа на „Стратегия за дългосрочна 

заетост на хора с увреждания на местно ниво”, разработена от доц. д-р Рая Стайкова. 

 

Решение: НС подкрепя „Стратегия за дългосрочна заетост на хора с увреждания 

на местно ниво” с автор доц. д-р Рая Стайкова и предлага тя да бъде предоставена 

на МТСП. 

 

 

 

 
    Председател на НС: ……………………… 

 

 

                                (проф. д.с.н. П. Бояджиева) 

Протоколчик: ……………………….  

                                 (Л. Илиева)  

 


