ПРОТОКОЛ
№ 35/13.09.2016
от неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет
Днес, 13.09.2016 г., се проведе неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет на
Фонд „Научни изследвания”.
На заседанието на ИС
Присъстващи
Членове на ИС
1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев
2. проф. дхн Георги Вайсилов
3. проф. д-р Диана Копева
4. проф. д-р Стоил Тодоров
5. доц. д-р Анелия Янчева
6. проф. дфн Диана Иванова
7. проф. дбн Нина Атанасова
8. проф. дтн Димитър Христозов
9. проф. д-р Георги Момеков
10. проф. дтн инж. Иво Илиев
11. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ
секретар: д-р Боряна Хаджиева
Отсъстващи:

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на
Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас.
Заседанието е законосъобразно.
Проф. Вайсилов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на
заседанието:
1. Приемане на промени в състава на ВНЕК за конкурсите за фундаментални изследвания
и млади учени 2016 г.
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2. Приемане на Правила за държавна помощ и правилото de minimis в конкурсите на ФНИ
във връзка с конкурса за научна периодика.
3. Разни.
По т. 1 от дневния ред – Приемане на промени в състава на ВНЕК за конкурсите за
фундаментални изследвания и млади учени 2016 г.
ИС разгледа постъпили заявления от членове на временните научно-експертни комисии на
ФНИ за конкурсните сесии за фундаментални научни изследвания и за млади учени за
2016 г. за освобождаване от състава на комисиите и обсъди определянето на нови членове
на комисиите.
Решение на ИС:
1. Освобождава:
професор дн Степан Агоп Терзиян, Русенски университет от ВНЕК по
Математически науки и информатика.
професор д-р Румяна Петрова Статева, Институт по Инженерна химия, БАН от
ВНЕК по Технически науки.
доцент д-р Митко Константинов Гайдаров, ИЯИЯЕ, БАН от ВНЕК по Физически
науки.
професор д-р Венцислав Николов Динчев, Национален археологически институт с
музей, БАН от ВНЕК по Хуманитарни науки.
доцент д-р Анелия Александрова Касабова, Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей, БАН от ВНЕК по Хуманитарни науки.
2. Допълва състава на:
ВНЕК по Математически науки и информатика с доцент д-р Геннадий Павлович
Агре, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН.
ВНЕК по Технически науки с професор д-р Васко Данаилов Идакиев, Институт по
Катализ, БАН.
ВНЕК по Физически науки с доцент д-р Мартин Василев Иванов, ИЯИЯЕ, БАН.
ВНЕК по Хуманитарни науки с професор дн Илия Георгиев Илиев, Институт по
исторически изследвания, БАН.
ВНЕК по Хуманитарни науки с доцент д-р Меглена Иванова Златкова, Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“.
По т. 2 от дневния ред – Приемане на Правила за държавна помощ и правилото de
minimis в конкурсите на ФНИ във връзка с конкурса за научна периодика.
Решение на ИС:
Приема Правила за държавна помощ и правилото de minimis в конкурсите на ФНИ
и допълва с тях документите за конкурса за българска научна периодика.
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По т. 3 от дневния ред – Разни.
3.1 ИС разгледа участието на член от ИС на семинар по програмата ЕраНет в периода 2729.09.2016 г. в Берлин, Германия.
Решение на ИС:
Възлага на проф. Диана Копева да участва в семинара по програмата ЕраНет като
представител на Изпълнителния съвет на ФНИ. Проф. Копева да бъде
командирована за сметка на ФНИ, за участие в семинара с право на пътни, дневни,
квартирни и други присъщи разходи.
3.2 ИС разгледа молба с вх. № 94АА/55 от 12.09.2016 год. от Анжел Цани Цанев от ХТМУ,
с която се моли да му бъде предоставена възможност да входира проектно предложение по
сесията след срока, поради невъзможност да направи това по медицински причини.
Решение на ИС:
Тъй като в Насоките за конкурса няма предвидена възможност проектни
предложения да се подават след указания в Насоките срок по уважителни причини,
ИС не приема молбата.
Секретар:..............................

Председател: ..................................

(д-р Боряна Хаджиева)

(проф. Георги Вайсилов )

1. Зам. председател - чл. кор. проф. Костадин Ганев: ...........................................
2. проф. дтн Димитър Христозов:.............................................
3. Проф. Стоил Тодоров: ..........................................
4. Доц. Анелия Янчева: ......................................
5. Проф. д-р Диана Копева:..........................................
6. проф. дфн Диана Иванова:..........................................
7. проф. дбн Нина Атанасова:…………………………
8. проф. д-р Георги Момеков:………………………………
9. проф. дтн инж. Иво Илиев:…………………………………
10. Златина Карова:........................................................
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