
 

 

 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ 

НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“  

 

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, които 

да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни или Временни научно-

експертни комисии. Временните научно-експертни комисии организират оценяването и 

извършват класиране на кандидатстващите в конкурсите научноизследователски 

проекти. Постоянните научно-експертни комисии извършват анализ и оценка на 

изпълнението на финансираните конкурсни проекти в съответните научни направления. 

Членовете на научно-експертните комисии са хабилитирани лица, които трябва да 

отговарят на критериите, определени в чл. 23, ал. 1 и в Приложението към чл. 7, ал. 2 на 

Правилника на ФНИ. С изпращането на попълнена информационна форма, подписано 

заявление, списък на научните публикации и кратко CV, учените заявяват съгласието 

си да бъдат определени за членове на Научно-експертна комисия на ФНИ както следва: 

- за Постоянна научно-експертна комисия - за периода юли 2016 – юли 2018 г. 

- за Временна научно-експертна комисия - за конкурс, предвиден в Годишната 

оперативна програма на ФНИ за 2016 г.  

Личните данни, събрани в рамките на настоящата покана ще бъдат обработвани в 

съответствие с нормативните актове засягащи защитата на личните данни. 

Информацията ще бъде на разположение за Изпълнителния съвет и персонала на 

Фонда. Членовете на научно-експертните комисии получават възнаграждение в размер, 

определен в Правилника на ФНИ. 

Моля, да разпространите поканата сред ваши колеги.  

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени с кратко CV, 

трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области: 

m.stefanova@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки; 

l.gyneva@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика; 

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки; 

dokatanova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки; 

i.georgieva@mon.bg – за технически науки и за науки за земята. 

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-

IS@mon.bg.  

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 10 август 2016 г. 

Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 10 септември 2016 г. 


