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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

МОТИВИ ЗА  ИСКАНЕ НА  МЕСТА  

ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 

КЪМ СЕКЦИЯ „КУЛТУРА, ЕСТЕТИКА, ЦЕННОСТИ” 

 

На заседание на секция „Култура, естетика, ценности” от 4 декември 

2018 г., членовете на секцията единодушно решиха да се обърнат към НС 

на ИИОЗ – БАН с искане на три места за академичната длъжност „доцент”. 

Нашата аргументация съдържа следните основни моменти.  

Научният облик и профилът на секция „Култура, естетика, ценности” 

в сферите естетика, аксиология и философия на културата се задава от 

теоретичния  анализ – както в историко-философска, така и в систематична 

насока – на особено значимите концептуални метаморфози в модерната, 

постмодерната и съвременната мисловна парадигма (естетизация, 

визуализация, виртуализация, политизиране), съответно от изследването на 

субстанциални естетически проблеми, както и от анализа на съвременната 

глобализирана култура (виртуална култура, култура на изображението, 

култура на развлеченията, търговска художествена практика). 

Научната специалност „Естетика” е уникално изследователско звено, 

както и академична структура за обучаване на докторанти. Тя има дълга 

история и богато минало, успешно развива изследването на проблемите, 

свързани с историята и теорията на естетическите учения, изкуството, 

художественото творчество. Това беше една от основните специалности, 

развивани в секцията „Естетика“ към бившия ИФИ. По-късно, секция 

„Култура, естетика, ценности” като профилирано звено за изследване на 

естетиката и изкуството се обособи от създадената през 2010 г. секция 

„Култура, ценности, морал” към ИИОЗ. 

За да продължи своето развитие, секцията спешно се нуждае от мерки 

по насърчаване кариерното развитие на групата изследователи, сплотено 
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оформящи нейния облик. Нашето предложение към НС да гласува три 

места за „доцент” има следните сериозни мотивационни основания: 

– Всички членове на секцията притежават научна степен „доктор по 

философия” и следват своя естествен път на развитие, като трима от тях 

могат да се похвалят също така и с издадени монографични съчинения. 

– Гл. ас. д-р Андрей Лешков има вече 3 монографии: една отпечатана, 

една в електронен вариант и една, която предстои да излезе всеки момент. 

Автор е също на много статии и студии, има ред участия в конференции, 

научни форуми, обсъждания; под негово научно ръководство има един 

успешно защитил докторант. 

– Гл. ас. д-р Силвия Борисова е издала една монография, а нейната 

втора такава предстои да излезе през следващия месец, има много статии, 

студии, участия в конференции и обсъждания. Също, тя ръководи проекти, 

ментор е на чуждестранни стажанти и доброволци, явява се член на три 

редколегии на научна периодика, прави преводи на научни и художествени 

текстове. 

– Гл. ас. д-р Вяра Попова има издадена монография, а скоро предстои 

да види свят още една, публикувала е редица статии и студии, участвува в 

конференции и обсъждания, превежда научни и художествени текстове. 

Вижда се, че в секцията работят качествени хора, компетентни учени; 

съвсем естествено е те да бъдат подкрепени с места за „доцент“. За справка 

по техните кандидатури прилагаме обстойни CV-та с приложени списъци, 

включващи техните публикации и различни дейности, които ги представят 

като несъмнено талантливи, отдадени на науката и вдъхновени хора. 

 Предлагаме НС да утвърди нашето искане: още повече, че става дума  

за практиката „растеж на място“, която не изисква някакви големи ресурси, 

както и предвид обстоятелството, че през последните осем години нямаме 

нито една процедура по хабилитация в секцията, а имаме колеги, които 

напълно отговарят на изискванията за научно израстване. 

11.12. 2018 г.                                                         Зав. секция:  

Гр. София                                                               /проф. дфн Ив. Стъпова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Препис-извлечение 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

 Днес, 04 декември 2018 г. бе проведено заседание на секция 

“Култура, естетика, ценности”. Присъстваха: проф. дфн Ив. Стъпова, 

гл. ас. д-р Г. Пенев, гл.ас. д-р А. Лешков, гл. ас. д-р С. Борисова 

и гл. ас. д-р В. Попова.  

 

Дневен ред:   

     1. Предложение за 3 места за доцентури за 2018 г. за нуждите на 

секцията 

     2. ...........................  

     По т. 1 

    Проф. дфн Ив. Стъпова - Колеги, има писмо от ръководството на 

ИИОЗ за кадрово израстване през 2019 г. Ние имаме 4-ма напълно 

равностойни колеги, които да предложим за доценти. Имаме 3-ма 

напълно готови и 1, който не е напълно готов за хабилитиране. 

Готови са гл. ас. д-р Андрей Лешков, гл. ас. д-р Силвия Борисова и 

гл. ас. д-р Вяра Попова. Предлагам да поискаме 3 места за доценти, 

към  секция „Култура, естетика, ценности”.  

         Гл.ас. д-р А. Лешков - Напълно подкрепям това предложение.       

     Гл. ас. д-р Г.Пенев - Съгласен съм с предложението.  

     Гл. ас. д-р С. Борисова - Одобрявам напълно това предложение.  

     Ас. д-р В. Попова - Присъединявам се към колегите и подкрепям 

предложението.  

 

 

     Секцията реши единодушно: предлага да бъдат обявени 3 конкурса 

за академичната длъжност „доцент” - 1 в началото, а 2 през втората 

половина на 2019 г. към секция “Култура, естетика, ценности”.  
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                       ЗАВ. СЕКЦИЯ: 

 

                            /проф. дфн Ив. Стъпова/ 

 

                       Протоколчик: 

 

                            /И. Василева/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

                                 ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ 

                                    ПРОФ. ДФН В. ПЕТРОВ 

                                     

 

 

                   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

         от секция “Култура, естетика, ценности” 

 

 

     УВАЖАЕМИ ПРОФ.ПЕТРОВ, 

 

Във връзка с писмо на ръководството на ИИОЗ за кадрово 

израстване секция “Култура, естетика, ценности” реши единодушно на 

заседанието си от 04.12.2018 г. да предложи на НС на ИИОЗ да бъдат 

обявени 3 конкурса за доценти - 1 в началото, а 2 през втората 

половина на 2019 г. Първият конкурс е за гл. ас. д-р Андрей Лешков, 

а останалите два са за гл.ас. д-р Силвия Борисова, /който да се 

обяви от 1 август 2019/ и за гл. ас. д-р Вяра Попова. 

 

Моля нашето предложение да бъде включено в дневния ред на НС. 

  

Приложение: 1. Препис-извлечение от протокол № 8 

               от 04.12.2018 г. на секцията, 

            2. Мотиви за конкурсите 

            3. Научни биографии на гл. ас. д-р А. 

               Лешков, гл. ас. д-р С. Борисова и 

               гл.ас. д-р В. Попова 
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11.12.2018 г. 

  София 

                              ЗАВ. СЕКЦИЯ: 

 

                                  /проф. дфн Ив. Стъпова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

 

 

ДО: 

ДИРЕКТОРА НА ИФС 

ПРОФ. Д.Ф.Н. ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ 

ДО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА ИФС 

ПРОФ. Д.С.Н. ПЕПКА БОЯДЖИЕВА 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От: проф. д.с.н. Божидар Ивков и проф. д.с.н. Анна Мантарова. 

Относно: Избор на завеждащ секция „Култура, естетика, ценности“. 

 

Уважаеми проф. Петров, 

Уважаема проф. Бояджиева, 

В чл. 7 от ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО, приет през 

2011 г, се казва: 

„Чл. 7 (1) ИИОЗ осъществява своята дейност в рамките на приета от НС и 

утвърдена от Директора организационна структура и професионално-

квалификационен състав, в рамките на утвърдените от УС и ОС на БАН 

нормативи и лимити. 

(…) 

(5) Съгласно чл. 46, ал. 2 от Устава на БАН за ръководител на секция се 

избира доктор на науките или хабилитиран учен на основна работа в 

ИИОЗ. Изборът се извършва от НС за срок от четири години по предложение 

на учените от секцията и/или по предложение на членове на НС (подч.н. 

– Б.И., А.М.)“. 

По същество визираният текст на чл. 7, ал. 5 е до голяма степен е повторение на 

нормативния текст в чл. 46, ал. 2 от Устава на БАН, според който: 

„Чл. 46. (1) Научните структурни звена на постоянното научно звено се 

създават, преобразуват и закриват от научния съвет. 

(2) Ръководител на научно структурно звено в постоянното научно звено може 

да бъде доктор на науките или хабилитиран учен на основна работа в 

звеното. Той се избира от научния съвет за срок четири години по 
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предложение на членовете на научния съвет и/или на учените от 

структурното звено (подч.н. – Б.И., А.М.)“. 

В момента, а и от дълго време, ситуацията в секция „Култура, естетика, 

ценности“ е в крещящо противоречие с посочените по-горе норми и 

изисквания.  

Както е известно на 17.04.2019 г. НС избра за и.д. завеждащ секция „Култура, 

естетика, ценности“ гл. ас. д-р Силвия Борисова (Виж Решение на НС в 

Протокол № 13/17.04.2019 г.). Този избор имаше смисъл и в някаква степен 

законова сила до появата на хабилитирано лице в секцията. След неговата 

поява или и.д. завеждащ секция, или ръководството на ИФС, или членове на НС 

на ИФС трябваше да предприемат действия за избор на нов зав. секция. 

Гл. ас. д-р Силвия Борисова, в качеството й на и.д. завеждащ въпросната 

секция, досега не е инициирала заседание на секцията за разрешаване на този 

казус. Ето защо си позволяваме да повдигнем въпроса за избор на нов зав. 

секция „Култура, естетика, ценности“, тъй като в нея вече повече от 4 месеца 

има хабилитиран учен – доц. д-р Андрей Лешков, избран на 11.02.2020 г. за 

доцент. Смятаме, че е крайно време да бъде преустановено нарушаването на 

правилата и нормите на БАН и ИФС в тази секция.  

В тази връзка и на основание чл. 46, ал. 2 от Устава на БАН и чл. 7, ал. 5 от 

Правилника за устройство и дейността на ИФС, предлагаме този въпрос да бъде 

разгледан още на първото заседание – електронно или присъствено, на НС на 

ИФС и да бъде избран нов завеждащ секция „Култура, естетика, ценности“. 

Според нас в момента единствената законна кандидатура за зав. секция е тази 

на доц. д-р Андрей Лешков. 

 

 

проф. д.с.н. Божидар Ивков: ………………………………….. 

 

 

проф. д.с.н. Анна Мантарова: …………..……………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

 

 

                      ДО ДИРЕКТОРА НА ИФС  

                         ПРОФ. ДФН В. ПЕТРОВ 

                       

                      ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА ИФС  

                         ПРОФ.ДСН БОЯДЖИЕВА 

                          

                                     

 

 

                   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

         от секция “Култура, естетика, ценности” 

 

 

     УВАЖАЕМИ ПРОФ. ПЕТРОВ, 

     УВАЖАЕМА ПРОФ. БОЯДЖИЕВА, 

 

 Във връзка с писмо на ръководството на ИИОЗ за кадрово 

израстване, секция “Култура, естетика, ценности” реши 

единодушно на заседанието си от 19.06.2020 г. да предложи на 

НС на ИИОЗ да бъде обявен конкурс за доцент по  научната 

специалност 

философия 2.3.  - естетика /шифър 05.01.06/ , тъй като 

секцията има много подходящ кандидат  гл.ас. д-р Силвия 

Борисова, който отговаря на всички изисквания на Закона и е с 

доказани научни качества и научна продукция. 

 

Моля нашето предложение да бъде включено в дневния ред на 

НС. 

  

Приложение: 1. Препис-извлечение от протокол № 6 

               от 19.06.2020 г. на секцията, 

            2. Мотиви за конкурса 

                      

 

19.06.2020 г. 

  София 

                   И. д.  Зав. секция “Култура, естетика, ценности“: 

 

                                                                Гл. ас. д-р Силвия Борисова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

 

 

МОТИВИ ЗА  ИСКАНЕ НА  1 МЯСТО  

ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 

КЪМ СЕКЦИЯ „КУЛТУРА, ЕСТЕТИКА, ЦЕННОСТИ” 

 

На заседание на секция „Култура, естетика, ценности” от 19  

юни 2020 г., членовете на секцията единодушно решиха да се 

обърнат към НС на ИФС – БАН с искане за едно място за 

академичната длъжност „доцент”. Нашата аргументация съдържа 

следните основни моменти.  

Научната специалност „Естетика” е уникално изследователско 

звено, както и академична структура за обучаване на 

докторанти. Тя има дълга история и богато минало, успешно 

развива изследването на проблемите, свързани с историята и 

теорията на естетическите учения, изкуството, художественото 

творчество. Това беше една от основните специалности, 

развивани в секцията „Естетика“ към бившия ИФИ. По-късно, 

секция „Култура, естетика, ценности” като профилирано звено за 

изследване на естетиката и изкуството се обособи от 

създадената през 2010 г. секция „Култура, ценности, морал” към 

ИИОЗ. 

За да продължи своето развитие, секцията спешно се нуждае 

от мерки по насърчаване кариерното развитие на групата 

изследователи, сплотено оформящи нейния облик. Нашето 

предложение към НС да гласува едно места за „доцент” има 

следните сериозни мотивационни основания: 

– Всички членове на секцията притежават научна степен 

„доктор по философия” и следват своя естествен път на 

развитие, като трима от тях могат да се похвалят също така и с 

издадени монографични съчинения. 

– Гл. ас. д-р Силвия Борисова е издала две монографии, има 

40 научни публикации: статии, студии, научни съобщения и 

рецензии в национална и международна научна периодика, както и 

над 30 участия в конференции и семинари с национален и 

международен обхват. Също така тя участва в редица проекти, 3 

от които са били под нейно ръкодовство, ментор е на 
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чуждестранни стажанти и доброволци, явява се член на четири 

редколегии на научна периодика, три от които международни; 

прави преводи на както на академични, така и на художествени 

текстове, които са поле на предмета на философската естетика. 

Предлагаме НС да утвърди нашето искане: още повече, че 

става дума  за практиката „растеж на място“, която не изисква 

някакви големи ресурси, а имаме колега, който напълно отговаря 

на изискванията за научно израстване. 

 

19.06. 2020 г.                                                          

Гр. София                       

                                  И. Д. ЗАВ. СЕКЦИЯ: 

 

                               /гл. ас. д-р С. Борисова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

 

 

                                    Препис-извлечение 

 
 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

 

 Днес, 19 юни 2020 г. бе проведено заседание на секция 

“Култура, естетика, ценности”. Присъстваха: гл. ас. д-р С. 

Борисова, доц. д-р А. Лешков, гл. ас. д-р Г. Пенев, гл. ас. д-

р В. Попова, докт. Н. Делева и И. Василева.  

 

Дневен ред:   

 

     1. Предложение за 1 място за доцент за 2020 г. за нуждите 

на секцията 

   

     2. ...........................  

 

      По т. 1 

     Гл. ас. д-р С. Борисова - Колеги, има писмо от 

ръководството на ИФС за кадрово израстване през 2020 г.  

Предлагам да поискаме 1 място за доцент към  секция „Култура, 

естетика, ценности”.  

      Гл.ас. д-р А. Лешков - Напълно подкрепям това 

предложение.       

     Гл. ас. д-р Г.Пенев - Съгласен съм с предложението.  

     Ас. д-р В. Попова - Присъединявам се към колегите и 

подкрепям предложението. Имаме подходящ кандидат - гл.ас. д-р 

С. Борисова. 

     Секцията реши единодушно: предлага да бъде обявен 1 

конкурс за академичната длъжност „доцент” по научната 

специалност философия 2.3.  - естетика /шифър 05.01.06/  за 

нуждите на секция “Култура, естетика, ценности”.  

   

                            И. Д. ЗАВ. СЕКЦИЯ: 

 

                               /гл. ас. д-р С. Борисова/ 

 

                            Протоколчик: 

 

                                   /И. Василева/ 

         

 

 

 


