ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН
РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ (НС),

Протокол № 10/29.09.2015г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Проект за лекционен курс на тема „Религиозната карта на

секуларна Европа днес: социално-антропологичен профил”.
Решение: НС одобрява проекта за лекционен курс на тема „Религиозната карта на
секуларна Европа днес: социално-антропологичен профил”, предложен от проф.
дфн Нонка Богомилова.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Предложение за съвместен проект по ЕБР с Унгария.

Решение: НС на ИИОЗ подкрепя предложението за съвместен проект по ЕБР с
Унгария на тема „Бедност, безработица, местни и държавни политики в селските
общности в България и Унгария” с ръководител от българска страна доц. д-р
Мариана Драганова.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Теодора

Димитрова Велкова от 01.10.2015 г.
Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторант Теодора Димитрова
Велкова, считано от 01.10.2015 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Предложение за научно жури за придобиване на научна степен

„доктор на социологическите науки”.
Решение: НС на ИИОЗ избира за членове на научно жури за защита на
дисертационния труд на доц. д-р Людмила Иванчева на тема „Науката в
съвременното общество на знанието: роли, статус и социални функции” следните
колеги:
Външни членове:
Проф. д.ик.н. Росица Чобанова (ИИИ – БАН)
Проф. д.хим.н. Борислав Тошев (СУ „Св. Кл. Охридски”)
Проф. д-р Кристина Денчева (УниБИТ)
Проф. д.фн. и д.п.н. Петко Ганчев (Център „Евразия”)
Резерви:
Проф. д-р Александър Тасев (ИИИ – БАН)
Вътрешни членове:
Чл.-кор. д.ф.н. Ангел Стефанов
Проф. д.ф.н. Ерика Лазарова
Доц. д-р Георги Ангелов
Резерви:
Доц. д-р Рая Стайкова

ПО ТОЧКА ПЕТА: Предложение за курсове за обучение в Докторантското училище

към Центъра за обучение на БАН.
Решение: НС одобрява проектите за лекционни курсове на тема „Изследвания на
миграцията” и „Социални проблеми на девиантното поведение”, предложени от
проф. дсн Валентина Златанова.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Предложение за курсове за обучение в Докторантското училище

към Центъра за обучение на БАН.
Решение: НС одобрява проектите за лекционни курсове на тема „Общество и
околна среда” и „Социалната макротрансформация в България – проблеми и
рискове”, предложени от проф. дсн Анна Мантарова.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Прекъсване на редовната докторантура на Севим Тахир за срок от

2 години поради майчинство.
Решение: На основание на чл. 20 от ЗРАС, чл. 4, ал. 9 от Правилника на БАН и чл.
54 от Правилника на ЦО на БАН НС на ИИОЗ прекъсва докторантурата на
редовен докторант Севим Смаил Тахир – Колева за срок от 2 /две/ години, считано
от 20.09.2015 г.
ПО ТОЧКА ОСМА: Насрочване на заседание на НС за обсъждане на предложения за

академично израстване.
Решение: НС насрочва заседание за обсъждане на предложения за академично
израстване на 03.11.2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Предложение за конспект за кандидат-докторантски изпит по

онтология.
Решение: НС одобрява предложения конспект за кандидат-докторантски изпит по
онтология.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Симеон

Танчев.
Решение: НС отчислява с право на защита редовен докторат Симеон Танчев,
считано от 01.10.2015 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Писмо от Граждански институт, член на СРЕДА Груп,

относно: годишна конференция по проблемите на селото: „Селото: общности и
идентичности, трансформации и предизвикателства”.
Решение: 1. НС подкрепя сключването на споразумение за сътрудничество между
ИИОЗ и Граждански институт, член на СРЕДА Груп, във връзка с организирането
на годишна конференция по проблемите на селото.
2. НС подкрепя учредяването на ежегодна награда на млад изследовател
в областта на селските общности на името на проф. Веска Кожухарова Живкова.

Председател на НС: ………………………
(проф. дсн П.Бояджиева)
Протоколчик: ……………………….
(Л. Илиева)

