
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС), 

                                                     Протокол № 16/08.12.2015 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отчет на изпълнен планов проект на ас. Динко Минчев на тема 

„Начало и развитие на научно популярната издателска дейност в областта на 

биологичните науки в България: края на 19 и началото на 20 век”. 

 

Решение: НС приема за изпълнен плановия проект на ас. Динко Минчев на тема 

„Начало и развитие на научно популярната издателска дейност в областта на 

биологичните науки в България: края на 19 и началото на 20 век”. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Включване на проект на тема „Социалните предприятия в селското 

стопанство – перспективи за осигуряване на заетост и икономическа сигурност” на 

Закари Уенър в изследователския план на ИИОЗ. 

 

Решение: НС включва в изследователския план на Института проекта 

„Социалните предприятия в селското стопанство – перспективи за осигуряване на 

заетост и икономическа сигурност” на Закари Уенър, стипендиант по програма 

Фулбрайт, и консултант доц. д-р Мария Желязкова със срок 01.10.2015 г. – 

30.09.2016 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Утвърждаване на тема на дисертационния труд на редовен 

докторант Мартин Константинов и приемане на индивидуален план за работа през 

първата година. 

 

Решение: НС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен докторант 

Мартин Константинов „Противопоставянето между Запада и  съвременна Русия: 

нагласи в съвременното българско общество” и утвърждава индивидуалния план 

за работа през първата година. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Междинен отчет по Форма С на БАН за работата през първата 

година от съвместен тригодишен българо-словашки проект по линия на ЕБР за 2015 г. 

на тема „Рационалността в науката и метафизиката”. 

 

Решение: НС одобрява междинния отчет на тригодишен българо-словашки 

проект по линия на ЕБР за 2015г. на тема „Рационалността в науката и 

метафизиката”. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Отчет за първата година от изпълнението на международен проект 

по ЕБР с Полша на тема „Социетални реакции към българските и полски мигранти във 

Великобритания след 2004 г.” 

 

Решение: НС утвърждава отчета за първата година от работата по изпълнението 

на международен проект по ЕБР с Полша на тема „Социетални реакции към 

българските и полски мигранти във Великобритания след 2004 г.” 

 



 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Финален отчет на проект по ЕБР с Тайван на тема 

„Картографиране на културния авторитет на науката в България и Тайван”. 

 

Решение: НС приема финалния отчет по международен проект с Тайван на тема 

„Картографиране на културния авторитет на науката в България и Тайван”. 

 
 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Обсъждане на предложение за съвместен проект по ЕБР между 

БАН и Академията на науките на Албания. 

 

Решение: НС утвърждава предложението за проект на тема „Албания и България: 

сравнителен анализ на балканските перспективи на процеса на европейска 

интеграция. Постигнат напредък, усвоени уроци и предстоящи 

предизвикателства” по линия на сътрудничество между БАН и Албанската 

академия на науките. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Отчет за втората година на съвместен проект по ЕБР между ИИОЗ 

и Чешката Академия на науките на тема „Философски основания на логиката”. 

 

Решение: НС утвърждава отчета за втората година на проекта по ЕБР с Чешката 

академия на науките на тема „Философски основания на логиката”. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Отчет за първата година на съвместен проект по ЕБР между 

ИИОЗ и Полската Академия на науките на тема „Логическите парадокси – 

онтологични, епистемологични и лингвистични решения и интерпретации”. 

 

Решение: НС утвърждава отчета за първата година от работата по проект по ЕБР 

на тема „Логическите парадокси – онтологични, епистемологични и 

лингвистични решения и интерпретации”. 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Предложение за проект по ЕБР с Румънската академия на 

науките на тема „Democratization, self-understanding, religious identity and fundamentalism 

in Romania and Bulgaria”. 

 

Решение: НС утвърждава предложението за проект по ЕБР между БАН и 

Румънската академия на науките на тема „Democratization, self-understanding, 

religious identity and fundamentalism in Romania and Bulgaria”. 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Индивидуален планов проект на ас. д-р Силвия Борисова. 

 

Решение: НС включва в изследователския план на ИИОЗ проекта на ас. д-р 

Силвия Борисова на тема „Митология на загубата на красивото. Генеалогия и 

актуалност на негативната естетика” със срок 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Обсъждане на създаването на докторантски семинар в 

ИИОЗ. 

 



Решение: НС утвърждава създаването на докторантски семинар в ИИОЗ с 

ръководители: доц. д-р Светла Колева, доц. д-р Росен Люцканов, гл. ас. д-р Дона 

Пикард и проф. дсн Анна Мантарова. 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Отчисляване без право на защита на свободен докторант 

Ваня Савова Александрова. 

 

Решение: НС отчислява без право на защита свободен докторант Ваня Савова 

Александрова. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Годишен отчет за дейността на Етическата комисия 

към ИИОЗ през 2015 г. 

 

Решение: НС приема годишния отчет за дейността на Етическата комисия на 

ИИОЗ през 2015г. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Приемане на три годишен изследователски проект по 

философия на науката на тема „Съвременни дебати във философия на науката”. 

 

Решение: НС включва в научноизследователския план на ИИОЗ проекта на тема 

„Съвременни дебати във философия на науката” с ръководител чл. кор. Ангел 

Стефанов. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Представяне на резултати от проведена атестация през 

2015г. 

Решение: НС реши: 

1. Приема доклада на Атестационната комисия с резултатите от проведената 

атестация на хабилитирания състав. 

2. Предлага на Атестационната комисия да изготви предложения за 

усъвършенстване на Атестационната карта, които да бъдат обсъдени при 

подготовката на Атестационната карта за следващата атестация. 

3. Резултатите от Атестацията да бъдат оповестени в сградите на ИИОЗ. 

4. Докладът с резултатите да се качи на сайта на института. Протоколите от 

заседанията на Атестационната комисия да не се качват на сайта на ИИОЗ. 

5. Да се изпрати съобщение до колегията, че резултатите от атестацията са 

достъпни на сайта на ИИОЗ. 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Обсъждане и включване в научноизследователския 

план на ИИОЗ на колективен проект на тема „Икономиката в сянка като девиантна 

практика” с ръководител проф. дсн Емилия Ченгелова. 

 

Решение: НС включва в научноизследователския план на ИИОЗ колективния 

проект на тема „Икономиката в сянка като девиантна практика” с ръководител 

проф. Емилия Ченгелова със срок 3 години. 

 

 



ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Обявяване на конкурс за главен асистент за нуждите на 

секция „Общество на знанието: наука, образование, иновации”. 

 

Решение: НС обявява на конкурс за главен асистент за нуждите на секция 

„Общество на знанието: наука, образование, иновации” със срок 2 /два/ месеца от 

публикуването на обявата в Държавен вестник. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Промяна в редколегията на списание „Философски 

алтернативи”. 

 

Решение: НС освобождава Силвия Серафимова като член на редколегията на 

списание „Философски алтернативи”. 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Разширяване на редколегията на списание Balkan Journal of 

Philosophy. 

 

Решение: НС включва в състава на редколегията на списание Balkan Journal of 

Philosophy колегата проф. Слободан Нешкович. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Информация и разяснения във връзка с годишните 

отчети на ИИОЗ. 

 

Решение: Проф. Веселин Петров информира колегите за изискванията и 

дейностите по подготовката на годишния отчет на ИИОЗ. 

 

 

 

 
Председател на НС: ……………………… 

 

 

 

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

Протоколчик: ……………………….  

                                 (Л. Илиева)  

 


