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П Р О Т О К О Л 

№ 24/22.08.2022 
 

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет 

 

 Днес, 22.08.2022 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния 

съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по MS TEAMS. 

 

В заседанието на ИС участваха: 

 

Членове на ИС: 

Проф. д.ик.н. Желю Владимиров – Председател  

Проф. д-р Вилма Стоянова – Зам.-председател 

Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева  

Акад. дмн Веселин Дренски  

Проф. д-р Ирена Пейчева  

Проф. д-р Олимпия Роева 

Проф. д-р Пламен Петков 

Доц. д-р Божин Божинов  

Проф. д-р Стефан Сивков   

Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева  

Д-р Милена Дамянова – представител на МОН 

 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев – управител на ФНИ 

адв. Иванка Андреева 

 

Секретари: 

Доц. д-р Боряна Хаджиева 

Ивета Цонева 

 

Отсъстващи: 

 

 

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. Владимиров представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на 

заседанието: 

1. Определяне съставите на ВНЕК за конкурсите за фундаментални научни 

изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г. 

2. Определяне на учени отговарящи за мрежа от изследователски висши 

училища – ПВУ. 

3. Доклади на управителя. 

4. Разни 
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По т. 1 от дневния ред – 1. Определяне съставите на ВНЕК за конкурсите за 

фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2022 г. 

 

1.1. Изпълнителният съвет разгледа и обсъди списъка с учени от базите данни на 

ФНИ, които са кандидати за членове на временни научно-експертни комисии 

в научните области, определени в чл. 6, ал. 2 на Правилника на ФНИ. 

При обсъждането бяха следвани правилата, приети от ИС в съответствие с по 

чл. 13, т. 7 на Правилника на ФНИ, както и изискванията от Правилата за 

определяне състава на научно-експертните комисии. 
 

Решение на ИС:  

1. В съответствие с чл. 35, ал. 4 на Правилника на ФНИ, за оценяването на 

проектните предложения по обявените „Конкурс за финансиране на 

фундаментални научни изследвания – 2022 г.” и „Конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2022 г.”, да бъде определена една ВНЕК за всяка 

научна област в състав от 5 члена.  

2. На основание чл. 15 от Закона за насърчаване на научните изследвания и 

чл. 13, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“, определя 

следните състави на временните научно-експертни комисии със срок на 

дейност от първото заседание на ВНЕК до подписване на договорите за 

финансиране на проектите по двата конкурса. 

 

I. Биологически науки 

1. Проф. д-р Мариела Оджакова-Байтошева – Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски“; 

2. Проф. дбн Людмил Кирацов – Институт по експериментална морфология, 

патология и антропология с музей – БАН; 

3. Проф. Иванка Цаковска – Институт по биофизика и биомедицинско 

инженерство, ИБФБМИ – БАН; 

4. Проф. Виолета Великова – Институт по физиология на растенията и гората 

– БАН; 

5. Доц. Мая Захариева – Институт по микробиология – БАН. 

Резервни членове: проф. Стефан Панайотов – НЦЗПБ; доц. Любен Загорчев 

– Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 

 Секретар – Олга Рахнева 

  

II. Математически науки и информатика 

1. Проф. д-р Румен  Янков – Институт по механика – БАН; 

2. Проф. дмн Цонка Байчева – Институт по математика и информатика – БАН; 

3. Проф. д-р Катя Вутова – Институт по електроника – БАН; 

4. Проф. дтн Тодор Стоилов – Институт по информационни и 

комуникационни технологии – БАН; 

5. Проф. д-р Николай Янков – Шуменски университет. 

Резервни членове: доц. д-р Петър Рашков – Институт по математика и 

информатика –БАН; проф. д-р Иван Иванов – Пловдивски университет 

“П. Хилендарски”. 

Секретар – Роза Кондова 
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III. Медицински науки 

1. Проф. д-р Елена Георгиева – Институт по физиология на растенията и 

генетика – БАН;  

2. Проф. д-р Иванка Димова – Медицински Университет – София; 

3. Доц. д-р Параскев Недялков – Медицински университет – София; 

4. Доц. Милка Милева – Институт по микробиологоя – БАН; 

5. Проф. д-р Ивета Коева– Медицински университет – Пловдив. 

Резервен член: проф. д-р Марта Балева-Николова – Медицински 

Университет – София. 

Секретар – Бояна Русанова 

 

IV. Науки за Земята 

1. Проф. д-р Йордан Кортенски – Минно-геоложки университет – София; 

2. Доц. д-р Николай Рачев – Софийски университет “Св. Климент Охридски”; 

3. Проф. дн Румяна Вацева – Геологически институт – БАН; 

4. Доц. д-р Лъчезар Филчев – Институт за космически изследвания и 

технологии – БАН; 

5. Проф. дн Николай Бонев – Софийски университет “Св. Климент 

Охридски”. 

6. Резервни членове: проф. дгн Петър Марчев – Геологически институт – 

БАН; проф. д-р Михаил Тарасов – Институт по минералогия и 

кристалография – БАН. 

 Секретар – Марина Савова 

 

V. Обществени науки 

1. Доц. д-р Светла Бонева – Университет за национално и световно 

стопанство; 

2. Доц. д-р Диана Стоянова – Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; 

3. Проф. д-р Валентина Николова-Алексиева – Университет по хранителни 

технологии – Пловдив; 

4. Проф. дин Соня Милева-Божанова – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”; 

5. Проф. д.с.н. Цветан Давидков – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

Резервни членове: доц. д-р Мариана Петрова – ВТУ Св. Св. “Кирил и 

Методий”; доц. д-р Божидар Иванов – Институт по аграрна икономика – 

БАН. 

Секретар – Милена Филипова 

 

VI. Селскостопански науки 

1. Проф. д-р Ангел Ангелов – Университет по хранителни технологии – 

Пловдив; 

2. Проф. д-р Вилиана Василева – Институт по фуражните култури – Плевен; 

3. Проф. д-р Оля Караджова – ИПАЗР “Н. Пушкаров”; 

4. Доц. д-р Самир Наимов – Пловдивски университет “П. Хилендарски”; 

5. Доц. д-р Ивайло Цветков – Институт за гората – БАН. 
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Резервни членове: доц. д-р Виолета Кондакова – Агробиоинститут; проф. 

д-р Георги Костадинов – ИПАЗР "Н. Пушкаров". 

Секретар – Роза Кондова 

 

VII. Технически науки 

1. Проф. д-р Огнян Бумбаров – Технически университет – София; 

2. Проф. д-р Данчо Даналев – Химикотехнологичен и металургичен 

университет; 

3. Доц. д-р Екатерина Йорданова – Институт по физика на твърдото тяло – 

БАН; 

4. Проф. дн Красимира Стоилова – Институт по информационни и 

комуникационни технологии – БАН;  

5. Доц. д-р Димитър Пешев – Химикотехнологичният и металургичен 

университет; 

Резервни членове: доц. д-р Чавдар Чилев – Химикотехнологичен и 

металургичен университет; проф. д-р Нанко Бозуков – Университет по 

хранителни технологии – Пловдив. 

Секретар – д-р Милена Александрова 

 

VIII. Физически науки   

1. Проф. д-р Кирил Крежов – Институт по електроника – БАН; 

2. Доц. д-р Мартин Иванов – Институт за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика – БАН; 

3. Проф. д-р Димана Назьрова – Институт по оптически материали и 

технологии – БАН; 

4. Доц. д-р Светослав Колев – Институт по електроника, БАН; 

5. Доц. д-р Ралица Станоева – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. 

Резервен член: доц. д-р Тодорка Димитрова – ПУ “Паисий Хилендарски”; 

Секретар – доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

IX. Химически науки 

1. Проф. д-р Росица Николова – Софийски университет „Св.Климент 

Охридски“; 

2. Проф. д-р Севдалина Турманова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– Бургас 

3. Проф. д-р Тамара Петкова – Институт по електрохимия и енергийни 

системи,БАН; 

4. Доц. д-р Йорданка Каракирова – Институт по катализ – БАН; 

5. Проф. д-р Стефан Цаковски – Софийски университет „Св.Климент 

Охридски“. 

Резервен член: доц. д-р Мирослава Недялкова – Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

 Секретар – доц. д-р Боряна Хаджиева 

 

X. Хуманитарни науки 

1. Проф. д-р Николина Бурнева – Великотърновски университет „Св. 

св.Кирил и Методий“; 

2. Доц. д-р Румелина Василева – Университет по библиотекознание и 

информационни технологии; 
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3. Доц. д-р Марияна Витанова – Институт за български език – БАН; 

4. Проф. д-р Петко Тодоров – Университет за национално и световно 

стопанство; 

5. Проф. д-р Добринка Пейчева – Югозападен университет „Неофит Рилски“. 

Резервни членове: проф. д-р Валентина Драмалиева – Университет за 

национално и световно стопанство; проф. дфн Милена Кирова – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Секретар – Камелия Янева 

 

По т. 2 от дневния ред – Определяне на учени отговарящи за мрежа от 

изследователски висши училища – ПВУ. 

 

2.1. Доклад с вх. № ФНИ-2985/19.08.2022 г. от проф. Юрий Кълвачев – управител 

на ФНИ относно изпълнението на дейностите по Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от 

изследователски висши училища в България“, финансирана по Плана за 

възстановяване и устойчивост, предлагам на вниманието на ИС:  

1. Определяне на експерти – учени, които да отговарят за всеки от деветте 

университета, определени за финансиране по процедурата.  

 

Предложение за учени-експерти: 

Университет Учен-експерт 

Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Чл. кор. проф. В. Божинов – 

пенсионер ХТМУ 

Медицински университет – София 
Ще се определи на следващо 

заседание 

Медицински университет – Варна 

 

Проф. Д. Чаръкчиев 

Медицински Университет – 

София 

Медицински университет – Пловдив 

 

Проф. И. Костова 

Медицински Университет – 

София 

Технически университет – София 

 

Доц. М. Гайдаров 

ИЯИЯЕ – БАН 

Химикотехнологичен и металургичен 

университет – София 

Проф. Р. Николова 

Софийски Университет – ФХФ 

Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 

Проф. В. Великова 

ИФРГ – БАН 

Тракийския университет – Стара Загора 

 

Акад. Проф. А. Павлов 

УХТ – Пловдив 

Медицинския университет – Плевен 

 

Доц. П. Недялков 

Медицински Университет – 

София 
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2. Определяне на административни сътрудници от ФНИ, които да отговарят 

за всеки от деветте университета, определени за финансиране по процедурата.  

 

Предложение за административни сътрудници: 

Университет Административен 

сътрудник Софийски университет „Св. Климент Охридски“  Милена Филипова 

Медицински университет – София Бояна Русанова 

Медицински университет – Варна Олга Рахнева 

Медицински университет – Пловдив Любомира 

Христова 
Технически университет – София 

д-р Милена 

Александрова 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
доц. Боряна 

Хаджиева 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Камелия Янева 

Тракийския университет – Стара Загора Роза Кондова 

Медицинския университет – Плевен Марина Савова 

Административен координатор по оценяването   Ивета Цонева 

 

 

3.Определяне на възнаграждения на други експерти от ФНИ 

Във връзка с дейностите по Процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши 

училища в България“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост е 

необходимо за допълнителни дейности към договор за управление, трудов или 

граждански договор да се изплащат допълнително възнаграждение по часовата 

ставка, определена за координатор на екип по програма съгласно т. 7 от Правилата 

за работа служители на Фонд „Научни изследвания” и външни експерти по 

проекти и програми с национално, европейско и международно финансиране, за 

периода септември – декември 2022 г. 

 

4. Определяне на възнаграждения на членове на оценителни панели - независими 

международни експерти. 

В съответствие с текста на процедурата и положителния опит на ФНИ при оценка 

на проектите по ННП ВИХРЕН и П. Берон и НИЕ, в оценителните панели се 

предвижда да бъдат включени авторитетни учени с международно признат опит – 

членове на панели на ERC. Селектирането на експертите за отделните 

университети и предвидените за финансиране изследователски групи ще бъде 

основано на научната област, в които работи съответния експерт. Селектирането 

ще бъде проведено от сътрудници от ФНИ и учените – експерти за съответния 

университет. Броят на експертните панели и на експертите в даден панел се 

определя от спецификата на научните групи, предложени за финансиране.  

 

Решение на ИС: 

1. Определя следните експерти – учени, които да отговарят за всеки от 

деветте университета, определени за финансиране по  Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване 
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на мрежа от изследователски висши училища в България“, финансирана 

по Плана за възстановяване и устойчивост, както следва:  

- Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 Чл. кор. Проф. В. Божинов – пенсионер ХТМУ 

- Медицински университет – София 

Ще се определи на следващо заседание  

- Медицински университет – Варна 

 Проф. Д. Чаръкчиев – МУ – София 

- Медицински университет – Пловдив 

 Проф. И. Костова - МУ – София 

- Технически университет – София 

 Доц. М. Гайдаров – ИЯИЯЕ – БАН 

- Химикотехнологичен и металургичен университет – София  

 Проф. Р. Николова – Софийски Университет – ФХФ 

- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 Проф. В. Великова – ИФРГ – БАН 

- Тракийския университет – Стара Загора 

 Акад. Проф. А. Павлов – УХТ – Пловдив 

- Медицинския университет – Плевен 

 Доц. П. Недялков – МУ – София 

2. Възлага на управителя да сключи граждански договор за първия етап на 

процедурата с учените – експерти посочени в т. 1, с който да получават 

възнаграждение равностойно на 25 часа месечно по часовата ставка, 

определена за научен експерт съгласно т. 7 от Правилата за работа 

служители на Фонд „Научни изследвания” и външни експерти по 

проекти и програми с национално, европейско и международно 

финансиране. В което да им бъдат възложени дейности по изпълнение 

на първия етап на процедурата – изготвяне и оценяване на 

Стратегическите научноизследователски и иновационни програми за 

развитие, за периода септември – декември 2022 г.: 

- съдействие на ФНИ при селекция на чуждестранни експерти – 

членове на оценителните панели;  

- при необходимост контакти със съответния университет при 

подготовка или корекция на програмата; 

- преглед за административно съответствие и допустимост и 

оперативен капацитет (съвместно с административните сътрудници, 

отговарящи за съответния университет); 

- подготовка и осъществяване на научното оценяване на програмите 

на университетите, включително и участие в обсъждане с 

оценителния панел;  

- преглед на коригираните програми; 

- съгласуване на договора за финансиране на съответния 

университет преди подписването му.  

3. Определя следните административни сътрудници от ФНИ, които да 

отговарят за всеки от деветте университета, определени за финансиране 

по процедурата: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Милена Филипова 

Медицински университет – София – Бояна Русанова 

Медицински университет – Варна – Олга Рахнева 
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Медицински университет – Пловдив  – Любомира Христова 

Технически университет – София – д-р Милена Александрова 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София – доц. 

Боряна Хаджиева 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Камелия Янева 

Тракийския университет – Стара Загора – Роза Кондова 

Медицинския университет – Плевен – Марина Савова 

Административен координатор по оценяването – Ивета Цонева 

4. Възлага на управителя да сключи допълнително споразумение към 

трудовия договор с ФНИ с посочените в т. 3 административни 

сътрудници, с който да получат възнаграждение равностойно на 20 часа 

месечно по часовата ставка, определена за координатор на екип по 

програма съгласно т. 7 от Правилата за работа служители на Фонд 

„Научни изследвания” и външни експерти по проекти и програми с 

национално, европейско и международно финансиране. В което да им 

бъдат възложени дейности по изпълнение на първия етап на 

процедурата – изготвяне и оценяване на Стратегическите 

научноизследователски и иновационни програми за развитие, за 

периода септември – декември 2022 г.: 

- съдействие на ФНИ при селекция на чуждестранни експерти – 

членове на оценителните панели;  

- при необходимост контакти със съответния университет при 

подготовка или корекция на програмата; 

- преглед за административно съответствие и допустимост и 

оперативен капацитет (съвместно с административните сътрудници, 

отговарящи за съответния университет); 

- подготовка и осъществяване на научното оценяване на програмите 

на университетите, включително и участие в обсъждане с 

оценителния панел,  

- преглед на коригираните програми; 

- съгласуване на договора за финансиране на съответния 

университет преди подписването му.  

5. Определя възнаграждения на други експерти от ФНИ за допълнителни 

дейности към договор за управление, трудов или граждански договор да 

се изплащат допълнително възнаграждение по часовата ставка, 

определена за координатор на екип по програма съгласно т. 7 от 

Правилата за работа служители на Фонд „Научни изследвания” и 

външни експерти по проекти и програми с национално, европейско и 

международно финансиране, за периода септември – декември 2022 г. 

както следва: 

- Управител – месечно равностойността на 25 часа; 

- Гл. счетоводител – месечно равностойността на 20 часа; 

- Юрист – месечно равностойността на 25 часа; 

- Финансов експерт – месечно равностойността на 10 часа; 

- Касиер – месечно равностойността на 5 часа; 

- Деловодител – месечно равностойността на 10 часа; 

- Финансов контрольор – месечно равностойността на 5 часа. 

6. Определя възнаграждения на членове на оценителни панели – 

независими международни експерти – членове на панели на ERC. 
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Селектирането на експертите за отделните университети и 

предвидените за финансиране изследователски групи да бъде основано 

на научната област, в която работи съответния експерт. Възлага да бъде 

проведено от сътрудници от ФНИ и учените – експерти за съответния 

университет. Броят на експертните панели и на експертите в даден 

панел се определя от спецификата на научните групи, предложени за 

финансиране. Дейностите на експертите включват: 

- Запознаване с програмата и оценителната процедура; 

- Писмена оценка на цялостната Стратегическа програма на 

съответния университет (с коментари и препоръки); 

- Писмена оценка на научни програми на научни групи, за които 

експертът е компетентен (с коментари и препоръки); 

- Участие в обсъждане на препоръките с представители на 

университета – кандидат; 

- Преглед на коригираните програми (ако е приложимо) и становище 

дали са необходими допълнителни промени/корекции . 

7. За основа на възнаграждението на оценителите може да се използва 

ставката на ЕК за заплащане на експертни дейности – по 450 евро на ден 

(880 лв. на ден). Възнаграждение включват два компонента:  

- За оценка на Стратегическата програма – в зависимост от обема на 

програмата: 

За група 1: 4.5 дни, Група 2: 4.0 дни;  

Група 3: 3.5 дни; Група 4: 3.0 дни. 

- За оценка на научна програма на научна група: по 0.5 дни за научна 

група. 

За всеки панел се определя председател, който води обсъждането с 

представителите на университета и подписва протокол за проведената 

процедура. За дейността си председателя получава възнаграждение за 1.0 

ден допълнително за панели с до 5 експерта (включително) и 2.0 дни за 

панели над 5 експерта. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Доклади на управителя. 

3.1.  Доклад с вх. № ФНИ-2966/17.08.2022 г. от проф. Юрий Кълвачев – управител 

на ФНИ относно дейности на Изпълнителен Съвет на Фонд Научни Изследвания 

при изпълнение на реформи и инвестиции по стълб 1 „Иновативна България“ на 

Националния план за възстановяване и устойчивост, които не са разписани нито 

в ЗННИ, нито в Правилника на ФНИ. С оглед на ресурсното обезпечаване на тези 

допълнителни задължения по отношение на функциите по Плана за 

възстановяване и устойчивост, е необходимо да се осигурят средства от разходите 

за управление, предвидени в НПВУ. Необходимите средства са както следва: 800 

лева месечно за членовете на Изпълнителния съвет и 1 000 лева месечно за 

председателя на Изпълнителния съвет. 

 

Решение на ИС: 

Приема за сведение. 
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3.2. Доклад с вх. № ФНИ-2976/18.08.2022 г. от  проф. Румяна Вацева, председател 

на ВНЕК по Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“. 

Относно 1: извършена проверка за административно съответствие и допустимост 

на проектните предложения. 

Относно 2: моля да бъде избран нов член на ВНЕК по НП – 2023 г. на мястото на 

проф. Чавдар Дамянов от Университетът по хранителни технологии – Пловдив, 

поради отказ по здравословни причини.  

 

Решение на ИС: 

1. Приема за сведение проверката за административно съответствие и 

допустимост на проектните предложения по Конкурс „Българска научна 

периодика – 2023 г.“.. 

2. Освобождава от състава на ВНЕК по „Българска научна периодика – 

2023 г.“ проф. Чавдар Дамянов. 

3. На основание списъка с учени от базите данни на ФНИ, които са 

кандидати за членове на временни научно-експертни комисии в 

научните области, определени в чл. 6, ал. 2 на Правилника на ФНИ, 

определя доц. д-р Росица Кръстева от Унибит за член на ВНЕК по 

„Българска научна периодика – 2023 г. 

 

3.3. Проф. Юрий Кълвачев представи актуализиран списък с оценители от всички 

научни области за конкурсите през 2022 г. 

 

Решение на ИС: 

Утвърждава предложения списък с оценители, като списъка може да бъде 

допълван периодично при постъпване на нови заявления от учени, 

отговарящи на изискванията на Правилника на ФНИ. 

 

По т. 4 от дневния ред – Разни. 

4.1. Доклад с вх. № ФНИ-2910/05.08.2022 г. от Виолета Толева – гл. счетоводител 

на ФНИ относно писмо от МОН с № ФНИ-2900/04.08.2022 г. за промяна на 

Бюджета на ФНИ. Във връзка с горепосоченото писмо, предлага увеличение на 

възнаграждението на управителя на Фонд „Научни изследвания“ в размер на 

4400 лв. 

 

Решение на ИС: 

Приема да бъде увеличено възнаграждението на управителя на Фонд 

„Научни изследвания“ в размер на 4400 лв., считано от 01.07.2022 г. 

 

 

4.2. Доклад с вх. № ФНИ-2862/01.08.2022 г. от адв. Иванка Андреева относно 

призовка за насрочване на търговско дело № 153 от 2022 год. по описа на 

Софийски апелативен съд за 07.10.2022 год. със страни Фонд „Научни 

изследвания“ и фирма „Линкос“ ООД. 

 

Решение на ИС: 

Определя адв. Иванка Андреева за процесуален представител и съответно 

заплащане на хонорар за процесуално представителство по т. д. № 153 от 

2022 год., образувано пред Апелативен съд – София – град и насрочено за 
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07.10.2022 год., съгласно Наредба № 1 от 09.07.2014 год. за минималните 

размери на адвокатските възнаграждения, като бъде сключен договор за 

правна услуга, пълномощно за представителна власт и същите да бъдат 

депозирани в Апелативен съд – София по делото преди датата на съдебното 

заседание. 

 

 

 

Секретари: ( п )     Председател: ( п ) 

(Доц. д-р Боряна Хаджиева)     (Проф. д.ик.н. Желю Владимиров) 

 

 ( п )  
(Ивета Цонева)   

 

 

Членове на ИС: 

 

1. Проф. д-р Вилма Стоянова:  …………………………. 

 

2. Чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева:  …………………………. 

 

3. Акад. дмн Веселин Дренски:  …………………………. 

 

4. Проф. д-р Ирена Пейчева:  …………………………. 

 

5. Проф. д-р Олимпия Роева:  …………………………. 

 

6. Проф. д-р Пламен Петков:  …………………………. 

 

7. Доц. д-р Божин Божинов:  …………………………. 

 

8. Проф. д-р Стефан Сивков: …………………………. 

 

9. Проф. дфн Марияна Парзулова-Баева:  …………………………. 

 

10. Д-р Милена Дамянова:  …………………………. 

 

 


