ПРОТОКОЛ
№ 33/09.09.2016
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет
Днес, 09.09.2016 г. от 10:00 ч., 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 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. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ
секретар: д-р Боряна Хаджиева
Отсъстващи:
Проф. Иво Илиев
Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на
Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 10 (десет) души с право на глас. Заседанието е
законосъобразно.
Проф. Вайсилов представи следните точки за обсъждане във връзка с конкурса за
управител на Фонд „Научни изследвания“:
1. Събеседване и оценка на изложените концепции на допуснатите кандидати.
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По т. 1 от дневния ред – Събеседване с допуснатите кандидати.
В съответствие с чл. 20, ал. 8 на Правилника на Фонда и т. 7 /3/ от Правилата за
провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“,
Изпълнителния съвет изслуша поотделно представянето на концепциите на допуснатите
кандидати - проф. Веселин Брезин и д-р Бойко Вачев. След предствянето и защитата на
концепциите си, кандидатите отговориха на допълнителни въпроси от Изпълнителния
съвет, свързани с дейността на Фонда, опита и личната си мотивираност и др.
След събеседването, ИС обсъди представянето на кандидатите и оцени по 10 – степенна
скала представянето на кандидатите в Етап 3 на конкурса. Оценка беше определена
съгласно методиката за оценка, описана в Приложение А на Правилата за конкурса.
Решение на ИС:
1. Определя на основание събеседването с кандидатите
и представената
концепция за организацията и дейността на Фонда, следните оценки за
кандидатите:
проф. Веселин Брезин: 9 точки
д-р Бойко Вачев: 6 точки.
2. На основание на резултата от конкурса определя проф. Веселин Брезин за
избран за управител на Фонд „Научни изследвания“.
3. Възлага на председателя на ИС да:
- информира кандидатите за резултатите от конкурса;
- покани проф. Веселин Брезин за подписване на договор за управление на
Фонда, в срока, предвиден в Правилника на ФНИ;
- информира д-р Бойко Вачев, че в съответствие с т. 8, ал 1 от Правилата за
провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни
изследвания“: „Всеки участвал в проведения конкурс кандидат, който не е
класиран на първо място, може да подаде в срок пет работни дни от обявяване
на решението възражение до Изпълнителния съвет, в което да посочи мотивите
за своето несъгласие с оценката.“
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: ..........................................
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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. Златина Карова:........................................................
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