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

Протокол № 18/01.12.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Предложение за приемане на индивидуален вътрешно институтски

тригодишен проект към секцията на доц. д-р Кирил Карталов.
Решение: НС включва в научно изследователския план на ИИОЗ индивидуалния
тригодишен проект на тема „Война и мир в учението на папите: от св. Йоан ХХIII
до Франциск” на доц. д-р Кирил Карталов, със срок 01.01.2017г. – 31.12.2019г.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчет на проект по ЕБР.

Решение: НС приема отчета за втората година на проект по ЕБР с Румънската
академия на науките на тема „Culture and Values in Late Modernity (The Approach
of the Process Ontology through Art and Values in the Knowledge based Societies)”.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Критерии за подбор на най-значимо научно и най-значимо научно-

приложно постижение на ИИОЗ.
Решение: НС ще продължи обсъждането по тази точка на следващото си
заседание, на което ще обсъди вариант на критерии за научно и научно-приложно
постижение на Института, подготвен от комисия в състав: проф. дфн Веселин
Петров, проф. дфн Нина Димитрова, проф. дсн Валентина Златанова, доц. д-р
Ивайло Димитров.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Избор на научно жури за защита на дисертационен труд на

тема „Социологията в Централна и Източна Европа, 1945-1989 г. Към рефлексивна
история на дисциплината“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ с
автор доц. д-р Светла Колева.
Решение: НС избира за членове на Научното жури за защита на дисертационен
труд на тема „Социологията в Централна и Източна Европа, 1945-1989 г. Към
рефлексивна история на дисциплината“ за придобиване на научната степен
„доктор на науките“ с автор доц. д-р Светла Колева следните колеги:
Вътрешни членове:
Проф. дсн Пепка Бояджжиева – ИИОЗ
Проф. дсн Кръстина Петкова – ИИОЗ
Проф. дсн Таня Неделчева – ИИОЗ
Проф. дсн Галин Горнев – ИИОЗ
Резерва:
Доц. д-р Рая Стайкова – ИИОЗ
Външни членове:
Проф. дфн Георги Фотев – НБУ
Проф. дфн Петър-Емил Митев – Институт „Иван Хаджийски”
Проф. д-р Лиляна Деянова – СУ „Св. Климент Охридски”
Резерва:

Доц. д-р Петя Кабакчиева – СУ „Св. Климент Охридски”
ПО ТОЧКА ПЕТА: Предложение за назначаване на Невена Иванова на длъжност

„асистент” за срок от 1 /една/ година.
Решение: НС предлага на Директора на ИИОЗ да назначи Невена Иванова на
длъжност „асистент” за срок от 1 година.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Приемане на конспект по конкурс за избор на главен асистент.

Решение: НС приема конспекта по конкурс за избор на „главен асистент” по
Социология за нуждите на „Центъра за емпирични и социални изследвания”.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Приемане на конспект по конкурс за главен асистент.

Решение: НС приема конспекта по конкурс за избор на „главен асистент” за
нуждите на секция „Антропологически изследвания”.
ПО ТОЧКА ОСМА: Отчисляване с право на защита на редовен докторант Вяра Попова.

Решение: НС отлага вземането на решение до попълване на необходимите
документи.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Откриване на процедура и избор на Научно жури за присъждане

на образователна и научна степен „доктор”.
Решение: НС отлага вземането на решение до попълване на необходимите
документи.
ПО ТОЧКА РАЗНИ: Обсъдено бе състоянието с водата в сградата на ИИОЗ на бул.
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