
НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 
НАУЧНАТА ОБЩНОСТ ЗА НОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”



Номиниране на представители от научната общност за нов Изпълнителен 
съвет на Фонд „Научни изследвания”

Във връзка с изтичане на мандата на Изпълнителния съвет 

на Фонд „Научни изследвания“, на основание чл. 11, ал. 3 от 

Правилника на ФНИ, 

Ректорът на ПУ «Паисий Хилендарски» има право да 

номинира кандидати за представители в Изпълнителния 

съвет. 

Изпълнителният съвет се състои от единадесет членове и 

включва десет представители на научната общност – по 

един от всяка от научните области по чл. 6, ал. 2 от 

Правилника (1. Биологически науки; 2. Математически 

науки и информатика; 3. Медицински науки; 4. Науки за 

земята; 5. Обществени науки; 6. Селскостопански науки; 7. 

Технически науки; 8. Физически науки; 9. Химически 

науки; 10. Хуманитарни науки) и представител на МОН.



Номиниране на представители от научната общност за нов Изпълнителен 
съвет на Фонд „Научни изследвания”

Съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника членовете на Изпълнителния съвет, трябва да са 

хабилитирани лица, да отговарят на минималните изисквания и да са:

1. ръководили научни колективи на успешно завършени международни или национални 

научноизследователски проекти, финансирани на конкурсен принцип;

2. били научни ръководители на докторанти, придобили образователна и научна степен „доктор“.

Съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника членове на Изпълнителния съвет НЕ могат да бъдат:

1. ректорите, заместник-ректорите и деканите на факултети във висшите училища;

2. председателят, заместник-председателите и научните секретари на БАН и на ССА;

3. директорите и заместник-директорите на научни институти, на националните центрове по 

обществено здраве и анализи или ръководители на други научни организации и техните 

заместници;

4. лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. лица, поставени под запрещение;

6. лица, причинили виновно имуществени вреди на Фонда;

7. ръководители или членове на научен колектив на текущи проекти, които са финансирани от 

Фонда.



Номиниране на представители от научната общност за нов Изпълнителен 
съвет на Фонд „Научни изследвания”

Предложенията е необходимо да са придружени с професионални 

автобиографии на кандидатите, в които да са посочени:

 броят научни публикации за последните пет години;

 научните публикации в списания с импакт фактор или импакт ранг;

 монографиите и индекса на Хирш за цялата кариера на номинирания учен.

При подаване на предложенията за всяка отделна номинация се посочва 

научната област.

Срокът за изпращане на кандидатурите в МОН е 25.06.2021 г.

Приложение към чл. 7, ал. 2 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“.pdf
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