
БИОГРАФИЧНИ ДАННИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

 

1.Проф. д.ф.н. Марияна Христова Парзулова-Баева - Завършила е Руска езикова 

гимназия, а след това – Руска филология и български език. Била е аспирантка на Института 

за български език  при БАН, доктор по филология от 1995 г., доцент – 2002 г., доктор на 

филологическите науки – 2009 г., професор – 2011 г.  

          Заемала е административни длъжности, свързани с науката и образованието: eксперт 

в Областна управа и в  Община – Бургас,  началник на Инспектората по образование – 

Бургас. От 2002 г. до момента е преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в 

катедра „Български език и литература”, като през последните три години е неин 

ръководител. 

           Била е лектор по български език и литература в Южноукраинския държавен 

педагогически университет в Одеса (Украйна) в периода 2004-2007 г. по конкурс, обявен от 

Министерството на образованието и науката, а от 2015 г. до 2018 г. - лектор в катедра 

“Русистика” в Университет “Св. Кирил и Методий” в Търнава  (Словакия). 

           Автор е на 11 монографии, на 7 книги в съавторство, на 4 учебни пособия, на повече 

от 130 статии у нас и в чужбина. Член е на редколегии на езиковедски списания в Русия и 

Украйна. С името ù са свързани проекти у нас и в чужбина. В периода 2013-2015 г. е била и 

експерт  в Международния проект GLOBAL  INTERNATIONAL SCIENTIFIC  

ANALYTICAL PROJECT – (London) - рецензент на статиите във всички  международни 

конференции, проведени в направление  “Филологически науки” - 2013, 2014, 2015 г. 

Трудовете ù са цитирани над 240 пъти от  български и чужди учени.  

          Книгите й са в най-престижните библиотеки в света: Конгресната библиотека във 

Вашингтон, в библиотеките в Станфорд, Чикаго, Медисън, Бъркли, Прага, Москва, Киев и 

др. 

           През 2013 г. проф. Марияна Парзулова е номинирана за „Човек на годината” от 

Асоциацията на българите в Украйна за големи научни постижения в проучването на 

езиковото наследство на тамошните българи и за укрепване на научните връзки между 

България и Украйна.  

 

2. Чл. кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева е професр в Института по биофизика 

и биомедицинско инженерство – БАН, където ръководи секция 

(http://biomed.bas.bg/bg/ilza-pajeva/). Доктор е на биологическите науки, а от 2015 е член-

кореспондент на БАН. Била е стипендиант на германската фондация „Александър фон 

Хумболт“ и председдател на Хумболтовия съюз в България. Основните ѝ научни интереси 

са в областта на молекулното моделиране на биологично активни съединения и 

лекарствения дизайн. Има 127 публикации, от тях 77 в международни списания с импакт 

фактор и импакт-ранг. През последните 5 години е публикувала 28 научни труда, от тях 20 

с импакт-факор и импакт-ранг. Работите ѝ са цитирани над 1800 пъти, h-индексът ѝ е 20. 

Ръководител, участник и консултатнт в 7 международни и 13 национални научни проекта, 

от тях 11, финансирани от Фoнд „Научни изследвания“.  

 

3. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев, двм 

Завършил средно образование в Техникум по ветеринарна медицина през 1985г., а висше 

по ветеринарна медицина през 1991г. във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна 



медицина – гр. Ст. Загора. От 1991г до 1994 г. е практикуващ ветеринарен лекар. От 1995 

е избран за редовен асистент в катедра „Вътрешни незаразни болести“, 

Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

Последователно избиран за старши и главен асистент и доцент, а от 2017г. за професор и 

ръководител на катедра. Автор на повече от 140 публикации, 2 монографии и над 20 

учебници и ръководства за студенти по ветеринарна медицина, животновъдство, 

медицина и др.   

 

 

4. Проф. дфн инж. Иван Митев Узунов- завършил висше образование, специалност 

атомна физика,  специализация оптика и спектроскопия, работи във Факултет по 

приложна математика и информатика, Катедра по приложна физика при ТУ-София. 

Кандидат на науките, тема:  “Нестабилност на импулсното лазерно излъчване в среда с 

топлинна нелинейност”, специалност физическа електроника, в това число квантова.  

Немска хабилитационна научна степен: “Doctor Rerum Naturalium Habilitatus”, тема: 

“Разпространение и взаимодействие на солитони в оптични влакна”, Фридрих-Шилер 

Университет в Йена 

Доктор на физическите науки, тема: “Разпространение и взаимодействие на солитони в 

оптични влакна”, специалност физика на вълновите процеси (нелинейни трептения и 

вълни-нелинейна оптика и квантова електроника). 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

1999-2000 г. член на НС на ИЕ-БАН 

2005-2008 г. член на НС на ИЕ-БАН 

2007 -2009 г. член на комисията по Физика и Астрономия при Висшата Атестационна 

Комисия 

От 2007 г. член на Съвета на Департамента по приложна физика, ТУ-София 

От 2016 г. член на Съвета на Факултета по приложна математика и информатика, ТУ-

София 

От 1.09.2017 г. член на Изпълнителния Съвет на Фонд „Научни изследвания“  

Участие като  член на Управителния съвет на Съюз на физиците в България 

НАГРАДИ: 

Най-добра дипломна работа в катедра Оптика и спектроскопия във Физическия факултет 

на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 1981 г. 

Годишна награда за научни постижения на ИЯИЯЕ-БАН за 1998 г. 

 

5. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров е преподавател в Стопанския факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете курсове по Управление на 

човешките ресурси на студенти бакалавърска степен, Организационна промяна и развитие 

за студенти магистърска степен, Изследователски методи на докторанти и други. Автор е 

на над 100 публикации, от които 25 на английски, 13 – на френски; 34 книги, сред които 4 

самостоятелни монографии и 30 в съавторство, на повечето от които е научен редактор.  

Голяма част от изследванията са посветени на секторни анализи (земеделие, хранително-

вкусова промишленост, ИКТ и др.) със специален акцент върху конкурентоспособността и 

развитието на малките и средни предприятия. Има дългогодишен академичен и 

управленски опит (като зам. ректор; зам. декан и ръководител на катедра),  участвал е в 

разработването на национални и институционални политики и програми (Национална 



програма България 2020, Национална програма за развитие на селските райони и др.). 

Притежава солиден опит в създаването на инструментариум и реализирането на  

емпирични проучвания. Бил е ръководител и участник в над 30 научно-изследователски 

проекта. 

 

6. Проф. дмн Виржиния Кирякова е професор в Института по математика и информатика 

(ИМИ) на БАН. Доктор на математическите науки, научни интереси в областта на 

математическия анализ. Автор е на монография и над 130 научни публикации, от които 42 

в списания с импакт фактор и импакт ранг, цитирани над 3900 пъти, с индекси на Хирш 16 

(Web of Science) и 27 (Google Scholar). Главен редактор на две специализирани 

международни списания, едно от които с ИФ 3.514 е в топ 10 на Web of Science за 

математика, а другото индексирано в Scopus, а също член на редколегиите на други 10 

математически списания. 

Специализирала е в Беларус (Белорусский государственный университет), 

Великобритания (Strathclyde University) и Япония (Fukuoka University). Член на 

Дружеството за индустриална и приложна математика  (SIAM - USA) и Единбургското 

математическо дружество  (EMS - UK). Носител е на Академична награда „Никола 

Обрешков“ на БАН за математика и други наши и чуждестранни отличия. Член е на НС на 

ИМИ-БАН и на Общото събрание на БАН. Към ФНИ е била член и зам.-председател на 

ПНЕК по математика и информатика, член на ИС на ФНИ (2017-2019), ръководител на  4 

НИП и член на други 2 НИП по договори с ФНИ. Ръководител на договори по двустранно 

сътрудничество и член на международни договори по линия на БАН.  Владее английски, 

руски и френски език. 

 

7. Доц. д-р Вилма  Петкова Стоянова е преподавател в департамент „Природни науки“ в 

НБУ от 2013 г. и изследовател в Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. 

Костов“, БАН. 

От 2000 г. до 2013 г. работи като гл. асистент, а в последствие и доцент в Институт по 

минералогия и кристалография „Акад. И. Костов“ – БАН. Била е дългогодишен 

ръководител на лабораторията по термичен анализ и научен секретар на ИМК-БАН.  

Завършила е магистърска степен по инженерна химия в ХТМУ-София през 1985 г. Между 

1987 г. и 1993 г. е редовен докторант и специалист към катедра: „Технология на 

неорганичните вещества” на ХТМУ-София. 

Развива научна дейност в следните области: Неорганично материалознание, Минерални 

ресурси, Екология и екологично чисти материали; Твърдофазни отпадъци като вторичен 

суровинен ресурс, Нематални конструкционни композиционни материали; Термичен 

анализ и Кинетика на твърдофазни реакции. 

Участвала е в над 30 научни проекта, вкл. като ръководител на международни двустранни 

проекти и такива, финансирани от Европейската комисия по програмите за регионална 

развитие. Автор е на повече от 160 публикации в български и международни с IF фактор 

списания, за последните 5 години – 65 публикации, h-индекс 11, със забелязани над 400 

цитата в областта на неорганичното материалознание, . Член е на Българското дружество 

по термичен анализ, Съюза на химиците в България, Българското кристалографско 

дружество. 

 

 



8. Д-р Милена Дамянова – директор на дирекция НАУКА в Министерството на 

образованието и науката. 

От 9 октомври 2017 г. заема длъжността директор на  дирекция „Наука“.  Преди това от 

ноември 1999 г. работи в Институт по електроника на Българска академия на науките (ИЕ-

БАН), като от 2010 г е главен асистент, а през 2012 г. получава ОНС „доктор“ в 

професионално направление 4.1 Физически науки "Физика на атомите и молекулите". 

Член на Научния съвет на ИЕ - БАН  в периода 2013-2017 г. и е участвала в редица 

експертни комисии в ИЕ-БАН. Освен като учен има опит в научно изследователска и 

финансова координация на международни проекти в областта на физиката (ЕВРАТОМ 

2008-2013, КОСТ 2012-2017). Автор е на 24 научни публикации и притежава индекс на 

Хирш 5 (Scopus). 

 

 


