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

Протокол № 1/17.01.2017 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отчет по съвместен проект по ЕБР с Унгария на тема „Бедност,

безработица, местни и държавни политики в селските общности в България и Унгария”.
Решение: НС приема отчета за първата година от работата по проект по ЕБР с
Унгария на тема „Бедност, безработица, местни и държавни политики в селските
общности в България и Унгария” с ръководител доц. д-р Мариана Драганова.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчисляване с право на защита на свободен докторант Владимир

Манолов.
Решение: НС отчислява с право на защита докторант на свободна подготовка
Владимир Манолов.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Избор на научно жури за защита на дисертационния труд на

свободен докторант Владимир Манолов и определяне на дата на защитата.
Решение: НС избира следните колеги за членове на Научното жури за защита на
дисертационниия труд на докторанта на свободна подготовка Владимир Манолов
на тема „Науковедски модел на интелигентно предприятие”:
Външни членове:
проф. дтн Костадин Костадинов – ИМех – БАН
чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – БАН
доц. д-р Магдалена Иванова – Варненски свободен университет
Резерви:
доц. д-р Любомира Парижкова – УНИБИТ
Вътрешни членове:
доц. д-р Георги Ангелов – ИИОЗ – БАН
доц. д-р Рая Стайкова – ИИОЗ – БАН
Резерви:
доц. д-р Енгелсина Тасева – ИИОЗ – БАН
Дата на защита: 17.05.2017г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Определяне на размера на допълнителните възнаграждения за

научни степени и изборни длъжности за първите три месеца на 2017г.
Решение: НС утвърждава размера на допълнителните възнаграждения за научни
степени и изборни длъжности в размер на досега съществуващите за срок от 3
/три/ месеца до 31.03.2017г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Обсъждане на предложенията за най-важно научно-теоретично и

научно-приложно постижение на ИИОЗ.

Решение: НС избира комисия в състав: проф. дсн Емилия Ченгелова, доц. д-р
Валери Личев и доц. д-р Енгелсина Тасева, която да предложи на ОС на ИИОЗ
предложение за 1научно-теоретично 1 научно-приложно постижение.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Отчет за дейността на Етическата комисия към ИИОЗ през 2016г.

Решение: НС приема отчета за дейността на Етическата комисия към ИИОЗ през
2016г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Зачисляване на Мария Велизарова за редовен докторант към

секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС зачислява като редовен докторант Мария Велизарова към секция
„Общество на знанието: наука, образование и иновации” с научен ръководител
доц. д-р Васил Киров, считано от 01.01.2017г.
ПО ТОЧКА ОСМА: Зачисляване на Мира Добрева за редовен докторант към секция

„Общество на знанието: наука, образование и иновации”.
Решение: НС зачислява като редовен докторант Мира Добрева към секция
„Общество на знанието: наука, образование и иновации” с научен ръководител
доц. д-р Васил Киров, считано от 01.01.2017г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Отчет за 2016г. и план за 2017г. на редовен докторант Теодора

Цветкова.
Решение: НС приема отчета за работата през първата година от докторантурата и
плана за работа през втората година на редовен докторант Теодора Цветкова.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Отчет за 2016г. на редовен докторант Лъчезар Няголов.

Решение: НС приема отчета за работата през третата година от докторантурата на
редовен докторант Лъчезар Няголов.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Отчет за 2016г. и план за 2017г. на редовен докторант

Петя Климентова.
Решение: НС приема отчета за работата през втората година от докторантурата и
плана за работа през третата година на редовен докторант Петя Климентова.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Отчисляване без право на защита на докторант на

свободна подготовка Красимир Брайков Брайков.
Решение: НС отчислява без право на защита докторанта на свободна подготовка
Красимир Брайков, считано от 17.01.2017г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Промяна в състава на Библиотечния съвет.

Решение: НС утвърждава следните промени в състава на Библиотечния съвет на
ИИОЗ:
- Стефка Стефанова се заменя от Юлиана Крайчева
- ас. д-р Сергей Методиев се заменя от гл. ас. д-р Камелия Петкова

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Удължаване на трудовото правоотношение на проф.

дсн Таня Неделчева с 1 /една/ година.
Решение: НС отлага вземането на решение за следващото заседание.

Зам. Председател на НС: ………………………
(проф. д.с.н. В. Златанова)
Протоколчик: ……………………….
(Л. Илиева)

