ПРОТОКОЛ
№ 28/08.08.2016
от неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет
Днес, 08.08.2016 г., се проведе 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 Стоил Тодоров
4. проф. дтн Димитър Христозов
5. доц. д-р Анелия Янчева
6. проф. д-р Георги Момеков
7. проф. д-р Диана Копева
8. проф. дтн Иво Илиев
9. г-жа Златина Михайлова-Карова
секретар: д-р Боряна Хаджиева
Отсъстващи:
Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на
Изпълнителния съвет, е 5 (пет) души при 9 (девет) души с право на глас присъстващи.
Заседанието е законосъобразно.
Проф. Вайсилов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на
заседанието:
1. Разглеждане на постъпилите жалби срещу решението на ИС за недопускане до участие в
конкурса на двама от кандидатите.
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По т. 1 от дневния ред - Разглеждане на постъпилите жалби срещу решението на ИС за
недопускане до участие в конкурса на двама от кандидатите.
В съответствие с чл. 20, ал. 5 на Правилника на Фонда и т. 6, ал. 3 на Правилата за
провеждане на конкурса, членовете на Изпълнителния съвет разгледаха постъпилите
жалби от проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев и от проф. д-р Петко Тодоров Тодоров. ИС се
запозна и със становището на адв. Андреева по жалбите и взе решение.
Решение на ИС:
Не приема постъпилите жалби от проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев и от проф. д-р
Петко Тодоров Тодоров срещу решението на ИС във връзка с конкурса за управител,
взето на заседание на 29.07.2016 г. (протокол 27)
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Секретар:..............................

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

(д-р Боряна Хаджиева)

(проф. Георги Вайсилов )

Членове на Изпълнителния съвет към Фонд „Научни изследвания“:
1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев: ...........................................
2. проф. д-р Стоил Тодоров: ...........................................
3. проф. дтн Димитър Христозов: ...........................................
4. доц. д-р Анелия Янчева: ...........................................
5. проф. д-р Георги Момеков:…………………………..
6. проф. д-р Диана Копева:…………………………………
7. проф. дтн Иво Илиев:……………………………………
8. г-жа Златина Михайлова-Карова: ...........................................
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