
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН 

 

РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС, 

Протокол № 1/26.02.2015г.  

 

Избор на ръководство на Научния съвет на ИИОЗ. След проведено тайно гласуване 

бяха избрани следните колеги: 

Проф. дсн Пепка Бояджиева – Председател на НС 

Проф. дсн Валентина Златанова – Зам. Председател на НС 

Доц. д-р Валери Личев – Зам. Председател на НС  

Доц. д-р Доротея Ангелова – Секретар на НС  

 

По предложение на Председателя на НС проф. дсн Пепка Бояджиева бяха взети 

следните решения: 

1. Дневният ред за всяко заседание на НС да бъде разпространяван в трите 

сгради на ИИОЗ и изпращан по електронна поща на всички членове на НС 

и на всички завеждащ секции. 

2. Решенията от всички заседания на НС да бъдат качвани на сайта на 

Института в срок до една седмица след провеждане на заседанието. 

3. Беше избрана комисия, която да преразгледа правилата за работа на НС, и 

да предложи промени.  В нея участват: 

Проф. дсн Валентина Златанова 

Проф. дфн Нина Димитрова 

Проф. дфн Веселин Петров 

Доц. д-р Георги Ангелов 

Доц. д-р Доротея Ангелова 

Гл. ас. д-р Дона Пикард 

 

След това заседанието продължи по обявения дневен ред: 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Удължаване на неплатения отпуск на гл. ас. д-р Стефан Димитров 

до 31.12.2015г. 

 

Решение: НС разрешава на гл. ас. д-р Стефан Димитров да ползва неплатен 

отпуск до 31.12.2015г. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчет на планова работа на секция „Общности и идентичности” с 

ръководител доц. д-р Сергей Рожков 

 

Решение: НС приема за успешно завършен плановия проект на тема 

„Интеграцията на руската имигрантска общност в българското общество” с 

ръководител доц. д-р Сергей Рожков. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчет на колективен планов проект към секция „Социални теории, 

стратегии и прогнози” с ръководител доц. д-р Богдана Тодорова 

Решение: НС приема за завършен колективния планов проект с ръководител доц. 

д-р Богдана Тодорова на тема „Бъдещето на религията (Глобалното християнство 

и ислям)”. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Продължаване на трудовото правоотношение на доц. д-р Рая 

Маринова Стайкова – Александрова 



Решение: НС предлага да бъде продължено трудовото правоотношение на доц. д-р 

Рая Маринова Стайкова – Александрова с 1 година. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Приемане на конспект по конкурса за главен асистент по 

специалност „Социология” 

Решение: НС одобрява конспекта за конкурсен изпит за главен асистент по 

специалност „Социология (Социология на пола и сексуалността)”. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Утвърждаване на въпросник за конкурс за главен асистент по 

философия 

Решение: НС утвърждава въпросника за конкурс за главен асистент по 

философия за нуждите на секция „Религия, вярвания, всекидневен живот”. 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА: Избор на Научно жури за конкурс за главен асистент по 

философия за нуждите на секция „Религия, вярвания, всекидневен живот” 

Решение: НС утвърждава за членове на Научното жури следните колеги: 

Доц. дфн Стефан Пенов – ИИОЗ  

Доц. д-р Емилия Петрова – ИИОЗ  

Доц. д-р Борислав Нинов – ИИОЗ  

Проф. дфн Петко Ганчев – МВБУ – София/Ботевград 

Проф. дбн Цветан Минков – СУ „Климент Охридски” 

Резерви: 

Доц. д-р Веселин Босаков – ИИОЗ  

Проф. д-р Александър Гънгов – СУ „Климент Охридски” 

 

ПО ТОЧКА ОСМА: Избор на Научно жури за конкурса за професор по философия за 

нуждите на секция „Етически изследвания” 

Решение: НС избира за членове на Научното жури по конкурса за професор по 

философия следните колеги: 

Проф. дин Желязко Стоянов – УНИБИТ  

Проф. дфн Димитър Цацов – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методи”  

Проф. д фил.н Йонка Найденова – Институт по литература  

Проф. д-р Надежда Драгова – Пенсионер 

Доц. д-р Антоанета Балчева – Институт за балканистика и център по тракология 

Доц. д-р Емилия Маринова – ИИОЗ  

Доц. д-р Божидар Ивков – ИИОЗ 

Резерви: 

Проф. дин Ваня Добрева – УНИБИТ  

Доц. д-р Людмила Иванчева – ИИОЗ 

 



ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Избор на Научно жури по конкурса за професор по социология за 

нуждите на „Център за емпирични социални изследвания” 

Решение: НС избира следните членове на Научното жури по конкурса за професор 

по социология: 

Проф. дсн Светлана Стефанова Съйкова – ИИОЗ  

Чл. кор. проф. дсн Атанас Цветанов Атанасов – БАН  

Проф. дсн Галин Петров Горнев – ИИОЗ  

Проф. дсн Валентина Илиева Златанова – ИИОЗ 

Проф. дсн Янцислав Вълчев Янакиев – Институт за перспективни изследвания за 

отбраната ВА „Г.С.Раковски” 

Проф. дсн Цветан Първанов Давидков – СУ „Св. Климент Охридски”  

Доц. д-р Саша Владимирова Тодорова – УНСС 

Резерви: 

Доц. д-р Божидар Сашков Ивков – ИИОЗ 

Проф. д-р Искра Белева – Институт за икономически изследвания 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурса за професор по специалност 

„Социология” за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” 

Решение: НС избира за членове на Научното жури за конкурса за професор по 

специалност „Социология” колегите: 

Проф. дсн Валентина Илиева Златанова – ИИОЗ  

Проф. дсн Мая Бедрос Келиян – ИИОЗ 

Проф. дсн Валентина Георгиева Миленкова – ЮЗУ   

Проф. д-р Нено Стоянов Димов – Географски институт  

Проф. д-р Стефка Стефанова Наумова – Институт за държавата и правото 

Доц. д-р Божидар Сашков Ивков – ИИОЗ 

Доц. д-р Емилия Васил Маринова – ИИОЗ 

Резерви: 

Проф. дсн Духомир Владимиров Минев – ИИОЗ 

Доц. д-р Надежда Гецова Йонкова – ИДП 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурса за главен асистент по 

специалност „Социология” за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и 

конфликти” 

Решение: НС избира за членове на Научното жури за конкурса за главен асистент 

по специалност „Социология” колегите: 

Проф. дсн Валентина Илиева Златанова – ИИОЗ  

Доц. дсн Анна Иванова Мантарова – ИИОЗ 

Доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева – СУ   

Доц. д-р Илия Иванов Недин – ЮЗУ  



Доц. д-р Ана Лулева – Етнографски институт 

Резерви: 

Доц. д-р Мариана Костадинова Драганова – ИИОЗ 

Доц. д-р Татяна Иванова Коцева – Бургаски свободен университет 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури по конкурса за главен асистент по 

специалност „Естетика” за нуждите на секция „Култура, ценности и морал” 

Решение: НС избира за членове на Научното жури за конкурса за главен асистент 

по специалност „Естетика” колегите: 

Проф. дфн Иванка Стъпова – ИИОЗ  

Чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов – ИИОЗ 

Проф. дфн Нонка Богомилова – ИИОЗ   

Доц. д-р Мая Иванова – СУ „Св. Климент Охридски”  

Доц. д-р Иван Колев – СУ „Св. Климент Охридски” 

Резерви: 

Доц. д-р Николай Михайлов – ИИОЗ 

Доц. д-р Таня Стоичкова – ЮЗУ  

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Приемане на тема на дисертационен труд и индивидуален 

план за работа на редовен докторант Вихра Павлова 

Решение: НС утвърждава за тема на дисертационния труд на редовен докторант 

Вихра Павлова следната тема „Трансформации на геополитиката и нови методи и 

практики на геополитически прогнози”, както и индивидуалния план за работа 

през първата година. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Отчисляване без право на защита на редовен 

докторант Ивайло Иванов 

Решение: НС отчислява без право на защита редовен докторант Ивайло Иванов 

поради неизпълнена минимална образователна програма (неположени изпити по 

западен език и компютърни умения) и липса на текст от дисертационния труд, 

удостоверяващ научните резултати на докторанта. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Решение на НС за редовен докторант Момчил Петров 

Решение: НС предлага на секцията да организира семинар, на който да покани 

докторанта да представи резултатите си от дисертационния труд. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Отчет за първата година и план за втората година на 

докторантурата на редовен докторант Лъчезар Няголов 

Решение: НС приема отчета за работата през първата година, както и 

индивидуалния план за работа през втората година на редовен докторант Лъчезар 

Няголов. 

 



ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Избор на Научно жури за публична защита на 

дисертационен труд на докторант на свободна подготовка Драгомир Драганов 

Решение: НС утвърждава за членове на Научното жури следните колеги: 

Проф. дсн Кръстьо Петков – УНСС  

Доц. д-р Мария Стоянова – УНСС 

Доц. д-р Саша Тодорова – УНСС 

Проф. дсн Духомир Минев – ИИОЗ  

Доц. д-р Мария Желязкова – ИИОЗ 

Резерви: 

Проф. дсн Начко Радев  

Доц. д-р Божидар Ивков – ИИОЗ 

Дата на защита: 28.04.2015г. 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Зачисляване на Стефано Кобело като докторант на 

свободна подготовка 

Решение: НС зачислява като докторант на свободна докторантура Стефано 

Кобело с тема на дисертационния труд „Включващо образование за деца с 

увреждания”. 

Научни консултанти: доц. д-р Божидар Ивков и доц. д-р Мария Желязкова. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Зачисляване на Красимир Брайков като докторант на 

свободна подготовка 

Решение: НС зачислява като докторант на свободна подготовка Красимир 

Брайков с тема на дисертационния труд „Дефицити, публични политики и 

социално включване на младежите от домовете за деца”. 

Научен консултант: доц. д-р Божидар Ивков. 

 

 

 

 
Председател на НС:/п/ 

                                 (проф. дсн П.Бояджиева) 

Протоколчик:/п/  

(Л. Илиева)  

 


