ПРОТОКОЛ
№ 31/04.08.2020 г.
от присъствено заседание на Изпълнителния съвет
Днес, 04.08.2020 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет на Фонд
„Научни изследвания“.
На заседанието на ИС
Присъстват:
Членове на ИС:
1. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов - Председател
2. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – Зам. председател
3. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева
4. Проф. дфн Иван Митев Узунов
5. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева
6. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева
7. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров
8. Чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски
9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова
10. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
11. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН
адв. Иванка Андреева
Секретар:
д-р Милена Александрова
Отсъстващи:
проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ
Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния
съвет, e 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. Заседанието е законосъобразно.
Проф. Николов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на заседанието:
1. Събеседване и оценка на изложената концепция на допуснатия кандидат за Управител
на ФНИ.
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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“ (ФНИ), Изпълнителният
съвет (ИС) изслуша представянето на концепцията на допуснатия кандидат - проф. Георги
Вайсилов. След представянето и защитата на концепцията, кандидатът отговори
на
допълнителни въпроси от членове на ИС, свързани с дейността на Фонда, опита и личната
мотивираност, както и капацитета за осъществяване на функциите на управител на ФНИ.
След събеседването, ИС обсъди представянето на кандидата за Управител на ФНИ и оцени по
10–степенна скала представянето му (на кандидата) в Етап 3 на конкурса. Оценката беше
определена съгласно методиката за оценка, описана в Приложение А на Правилата за конкурса.
Решение на ИС:
1. На основание събеседването с кандидата, представената концепция за организацията и
дейността на ФНИ, и заложените в Методиката за оценка на представянето на
кандидата, допълнителни критерии, а именно: Умения за представяне на синтезирано и
структурирано експозе върху писмената концепция; Аргументираност и защита на
концепцията; Лична мотивация на кандидата за успешно реализиране на дейностите,
предвидени за длъжността, определя следните оценки за кандидатите:
Проф. дхн Георги Николов Вайсилов – оценка 9,45
2. Въз основа на поставените оценки ИС класира кандидата, както следва:
1. Проф. дхн Георги Николов Вайсилов
3. На основание на резултата от конкурса определя проф. дхн Георги Николов Вайсилов
за избран за Управител на Фонд „Научни изследвания“ в срока предвиден в чл. 20, ал. 10
от Правилника на ФНИ.
4. Възлага на Председателя на ИС на ФНИ да:
- информира кандидата за резултатите от конкурса;
- покани проф. дхн Георги Николов Вайсилов за подписване на договор за управление
на Фонда, в срока, предвиден в Правилника на ФНИ.
Председател: п
(проф. дтн Светослав Николов)
Секретар: п
д-р Милена Александрова
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