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Доклади
а) На международни научни форуми


Безработицата в България, Двустранен симпозиум Швейцария –
България (на англ. език), Фрайбург, 2000
 Изтичане на мозъци от науката в България, Конференция, “Човешки
ресурси в изследователската дейност” (на англ. език), Лайпциг, 2002
 Ромите в България – в намиране или търсене на роля в обществото,
Международен семинар “Религиите и европейската култура”, Букурещ,
2004
 Българската наука и нейното влияние върху социалните процеси,
международна конференция “Модели на трансформация на системата и
социалната цена на рефармата”, Москва , 2004
б) На български научни форуми


Социологически изследвания и изборни резултати 2001, среща на
социолози в ЦИД, София, 2001
 Глобализация и научна кариера, Международна научна конференция
“Глобализация на съвременния свят”, варна, 2001
 Българската наука и европейското научно пространство, Теоретична
конференция “Глобализация, евроинтеграция и устойчиво развитие”,
София, 2004
Изследователски проекти
а) Международни програми








Изследване “Детският труд в България” по договор с ILO – IPEC,
2000,участие, сума на договора 20 х. долара.
Пилотно изследване “Репродуктивно и брачно поведение на младите
хора” по договор с Макс-Планк Института за демографски изследвания,
гр. Рощок, Германия, 2001, ръководител, сума на договора 18 х. герм.
марки.
Изследване “Влияние на стратегиите за справяне и социалния капитал
върху репродуктивното и брачното поведение” по договор с МаксПланк Института за демографски изследвания гр. Рощок, Германия,
2002, ръководител, сума на договора 99 х. евро.
Изследване “Сексуалното поведение на младите хора (учащи във ВУ)”
по договор с Макс-Планк Института за демографски изследвания гр.
Рощок, Германия, 2002, ръководител, сума на договора 5 х. евро.
Изследване “Разходи за здравеопазване на домакинствата в България”,
по договор с Баренц груп- консултантска група, 2002, ръководител, сума
на договора 20 х. долара.
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Изследване “Взаимоотношения между поколенията и половете” по
договор с Макс-Планк Института за демографски изследвания гр. Рощок,
Германия, 2004, ръководител, сума на договора 123 х. евро.

б) Национални програми
 Изследване “Стратегия за устойчиво развитие на черноморския регион”
по договор с CESUM – Варна, 2001 – 2004, участие
 Програма “Стратегия за развитието на населението (2005 – 2020 г.),
2004, зам. ръководител на работна група
Планови работи
 Колективна планова работа “Емпиричното социологическо изследване
на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми
и нови решения”, 2000 - 2002
Съставителство
 Колективна мотография “Демографско развитие на България”, изд. на
UNFPA (под печат), 2004

Лекционни курсове
2000 – 2002

Курс лекции “Методи за анализ на данни в социологията (30
часа), НБУ – София

2000 – 2002

Курс лекции “Социална статистика” (30 часа), НБУ – София

2000 – 2002

Курс лекции “Математико-статистически методи в социологията”
(60 часа), СУ – София

2000 – 2004

Курс лекции “Методи за набиране на данни при теренни
изследвания” (45 часа), ВСУ – Варна

2000 – 2004

Курс лекции “Методи за анализ на данни при теренни
изследвания” (45 часа), ВСУ – Варна

2000 – 2003

Курс лекции “Социални изследвания” (30 часа), ВСУ – Варна

2002 – 2004

Курс лекции “Методи за набиране и анализ на данни в
психологията” (за магистри – 45 часа), ВСУ – Варна

2003

Курс лекции “Набиране и анализ на информация. Социална
оценка на ситуацията” (24 часа), Институт по индустриални
отношения и мениджмънт, София

2003

Курс лекции “Изследвания на устойчивото развитие на
Черноморския регион” (10 часа), Лятна школа, CESUM – Варна
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2000 – 2004

Курс лекции “Методи за набиране и анализ на данни в
социологията” (14 часа), Докторантско обучение в Института по
социология
Упражнения “Методи за набиране и анализ на данни в
психологията” (30 часа), ВСУ - Варна
Експертна дейност

2004

Член на АС на НАОА

2003 Председател на с.постоянна комисия в НАОА
2001 - 2002

Член на постоянна комисия в НАОА

2000 – 2004

Председател на Научно-координационен съвет по социално
развитие и социална евроинтеграция при УС на БАН

2000 – 2004

Секретар на комисия “Родопи – устойчиво развитие” при УС на
БАН

2000 – 2004

Член на специализирания научен съвет по социология,
политология и наукознание и след това на СНС п осоциология,
антропология и науки за културата

2000 – 2004

Член на научния съвет на Института по социология

2000 – 2004

Член на научния съвет на Института по психология

Рецензии
а) За научна степен
2000

Димитър Димитров за дсн

2003

Николай Чирпанлиев за д-р

б) За научно звание
2001

Янцислав Янакиев за ст.н.с. ІІ ст.

2002

Елка Тодорова за ст.н.с. І ст.

2002

Йордан Калчев за доцент

2002

Васил Гарнизов за извънреден доцент на НБУ

2003

Красимир Калинов за извънреден професор на НБУ
Научно-организационна дейност

2000 – 2004

Научен секретар на БАН

2000 – 2004

Член на УС на БАН

2000 – 2003

Член на ОС на БАН

2000 – 2004

Председател на ФИК на ОС на БАН
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2004

Председател на ОС на учените на Института по социология
Национални награди

 Почетен знак на БАН “Марин Дринов” на лента, 2004
 Юбилейна значка на Съюза на учените в България, 2004
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