
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС), 

                                                     Протокол № 16/03.11.2016 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Зачисляване на свободен докторант по наукознание към секция 

„Знание и реалност: модели, методологии и евристики”. 

 

Решение: НС зачислява Емилия Лисичкова като свободен докторант към секция 

„Знание и реалност: модели, методологии и евристики” с тема „Структура и 

динамика на местната общност като самоорганизираща се система – акумулиране 

на теоретично знание като рефлексия върху реална специфична среда”, считано 

от 01.11.2016г. 

                   За научен консултант на Емилия Лисичкова се определя доц. д-р 

Енгелсина Тасева. 

                    

ПО ТОЧКА ВТОРА: Обсъждане на колективен планов проект на тема „Човешки права, 

женски права и ценности: съвременни философски аспекти” с ръководител проф. дфн 

Иванка Райнова. 

 

Решение: НС приема като успешно завършен колективния проект на тема 

„Човешки права, женски права и ценности: съвременни философски аспекти” с 

ръководител проф. дфн Иванка Райнова.  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Удължаване на трудовото правоотношение на проф. дсн Кръстина 

Петкова за срок от 1 година. 

 

Решение: НС удължава трудовото правоотношение на проф. дсн Кръстинка 

Петкова с 1 година. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Удължаване на трудовото правоотношение на проф. дсн 

Светлана Съйкова за срок от 1 година. 

 

Решение: НС удължава трудовото правоотношение на проф. дсн Светлана 

Съйкова с 1 година. 
 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Удължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Владимир 

Тодоров Стойчев за срок от 1 година. 

 

Решение: НС удължава трудовото правоотношение на доц. д-р Владимир Стойчев 

с 1 година. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Удължаване на срока на докторантурата на редовен докторант 

Иванка Къндова. 

 

Решение: НС удължава срока на докторантурата на редовен ддокторант Иванка 

Къндова с 1 година, считано от 01.10.2016г.. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Удължаване на трудовия договор на Петя Илиева-Тричкова. 

 

Решение: НС удължава трудовото правоотношение на ас. Петя Илиева – Тричкова 

с 1 година, считано от 01.12.2016г. 

 



ПО ТОЧКА ОСМА: Включване в изследователския план на Института на индивидуален 

проект на проф. дсн Карамфил Манолов на тема „Новият български книгоиздател”. 

 

Решение: НС включва в изследователския план на Института индивидуалния 

изследователски проект на проф. дсн Карамфил Манолов на тема „Новият 

български книгоиздател”. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Удължаване с 1 година на срока на докторантурата на задочен 

докторант Катя Богова. 

 

Решение: НС удължава срока на докторантурата на задочен докторант Катя 

Богова на тема „Доверие в националните и европейските институции – сравнение 

между България и Германия” с 1 година, считано от 01.01.2017г. 

 

 

 
    Председател на НС: ……………………… 

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

Протоколчик: ……………………….  

                                 (Л. Илиева)  

 


