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П Р О Т О К О Л 

№ 54/08.06.2021 г. 

 
от неприсъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 08.06.2021 г. се проведе неприсъствено 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. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова 

9. Чл.-кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски 

10. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова 

11. Д-р Милена Петкова Дамянова 

 

Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева  

 

секретар:  

доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

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. Николов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките  на 

заседанието: 

 

1. Разглеждане промяна във формата – част 1 за Конкурса за фундаментални 

научни изследвания – 2021 г. 

2. Определяне на процедура за провеждане на двустранна комисия за конкурса за 

двустранно сътрудничество България-Австрия. 

 

 

По т. 1 от дневния ред - Разглеждане промяна във формата – част 1 за конкурса за 

фундаментални научни изследвания – 2021 г. 
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1.1. ИС разгледа промяна във формата – част 1 за Конкурса за фундаментални научни 

изследвания – 2021 г., тъй като формулировката на текста във връзка с планирания 

бюджет на проекта във формата за административно описание на проектното 

предложение – част 1, на български и английски език, може да се тълкува нееднозначно, 

ИС обсъди промяна в текста на двете форми.  

Решение на ИС: 
1. Приема промяна във формулировката на текста във връзка с планирания бюджет 

на проекта във формата за административно описание на проектното 

предложение – част 1, на български и английски език.  

2. Променените форми да се публикуват на страницата, на която е обявен конкурса. 

3. Проектни предложения, подадени с предишните форми, могат да заменят 

съответната форма с  променената, преди изтичане срока за подаване на 

проектни предложения или при проверката за административно съответствие и 

допустимост.  

 

 

По т. 2 от дневния ред - Определяне на процедура за провеждане на двустранна 

комисия за конкурса за двустранно сътрудничество България-Австрия..   

 

2.1. ИС обсъди определяне на процедура за провеждане на двустранна комисия за 

конкурса за двустранно сътрудничество България-Австрия, тъй като Австрийската 

страна предлага провеждане на заседание на двустранната комисия по електронен 

път – с провеждане на заседание онлайн или по електронна поща. 
 

Решение на ИС: 

1. Приема заседанието на двустранната комисия да се проведе по 

електронна поща.  

2. Определя състав на представителите на ФНИ в двустранната комисия:  

- Проф. дтн Светослав Николов – председател на ИС на ФНИ 

- Проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ 

- Любомира Христова – секретар на ВНЕК по двустранно и международно 

сътрудничество 

 

 

Секретар:..........................   Председател:........................... 

 

(доц. д-р Боряна Хаджиева)    (проф. дтн Светослав Николов) 

 

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров: 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Константинова Пъжева: 
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3. Проф. дфн Иван Митев Узунов: 

4. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева: 

5. Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева: 

6. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров: 

7. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова: 

8. Чл. кор. проф. двмн  Христо Миладинов Найденски: 

9. Проф. д-р Вилма Петкова Стоянова: 

10. Д-р Милена Петкова Дамянова: 


