
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на образованието и науката 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВИЯ СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

 

Днес, 04 септември 2017 г., в Министерство на образованието и науката се проведе             

първото заседание на новосформирания състав на Изпълнителния съвет на ФНИ. 

Със заповед № РД 09-4816/01.09.2017 г. министърът на образованието и науката           

определи поименно следния състав на новия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни           

изследвания“: 

1. Проф. Николай Еленков Лазаров – биологически науки, номиниран от пет           

хабилитирани учени; 

2. Проф. Виржиния Стойнева Кирякова - математически науки и информатика,          

номинирана от БАН; 

3. Проф. д-р Явор Петков Енчев, номиниран от Медицински Университет - Варна –             

медицински науки; 

4. Проф. Екатерина Ангелова Бъчварова, номинирана от БАН – науки за земята; 

5. Проф. д-р Диана Илиева Копева, номинирана от УНСС – обществени науки; 

6. Проф. днс Стефан Ангелов Денев, номиниран от Тракийския Университет –           

селскостопански науки; 

7. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов, номиниран от Висше транспортно Училище –            

технически науки; 

8. Проф. дфн Иван Митев Узунов, номиниран от Технически университет - София            

–физически науки; 

9. Проф. дхн Георги Н. Вайсилов, номиниран от СУ „Св. Климент Охридски“ –             

химически науки; 

10. Проф. дфн Диана Петрова Иванова, номинирана от Пловдивски Университет          

„Паисий Хилендарски“  – хуманитарни науки.  

11. г-н Димитър Андреев, старши експерт в дирекция „Наука“ като представител на            

Министерството на образованието и науката  



 
 

В Министерството на образованието и науката в периода юли - август постъпиха общо 46              

предложения за номиниране на членове на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни           

изследвания“ от ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките (БАН),           

Селскостопанската академия, Националния център по проблеми на общественото здраве и една           

номинация от пет хабилитирани учени.  

На основата на извършения анализ и проверка на наукометричните показатели и           

декларираните данни на номинираните в приложените им автобиографии, се установи че 17            

учени покриват изискванията на Правилника на Фонд „Научни изследвания“. 

За областите, в които имаше повече от един учен, отговарящ на изискванията на             

Правилника на Фонд „Научни изследвания“, беше предложен кандидата, който има по-добри           

наукометрични показатели. При изготвяне на доклада с предложенията за поименен състав на            

ИС на ФНИ до министъра на образоването и науката и извършения от дирекция „Наука“              

анализ бяха приложени следните принципи:  

- приемственост (осигурена е 50% приемственост), с което се гарантира продължаването           

на положителната реформа от последните две години;  

- разнообразие както на научни направления, така и на институционална          

представителност (предложени са представители на седем висши училища, двама на БАН и            

един предложен от пет хабилитирани учени);  

- балансираност (30% от висшите училища позиционирани извън столицата, 70% от           

висшите училища позиционирани в София и 20% от БАН);  

- доказан професионализъм (всички номинирани са проверени служебно в базите данни:           

Scopus, Web of Science, Google Scholar, Inspire).  

 

На проведеното първо заседание на ИС на ФНИ с тайно гласуване и абсолютно             

мнозинство ( 10 гласа) бяха избрани за председател на УС на ФНИ проф. Николай Лазаров и за                 

зам.-председател проф. Георги Вайсилов. 

 

КРАТКО РЕЗЮМЕ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ        

НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 
 

проф. Николай Еленков Лазаров  - биологически науки 

Николай Лазаров e професор по анатомия, хистология и цитология с изследователски           

интереси в областта на клетъчната биология, невробиологията и др., с индекс на Хирш 18.              
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Развива активна публикационна, преподавателска, проектна и експертна дейност, като през          

последните 5 години е публикувал над 50 научни труда, цитирани над 500 пъти. Ръководил и               

участвал в 11 научноизследователски проекта. Бил е заместник-председател на Хумболтовия          

съюз в България (ХСБ), а в момента е ръководител на Секцията по биомедицински и аграрни               

науки на ХСБ. 

 

Проф. Виржиния Стойнева Кирякова - математически науки и информатика 

Виржиния Кирякова е професор в Института по математика и информатика на БАН.            

Автор е на над 120 научни публикации, от които 35 в списания с импакт фактор, цитирани над                 

2000 пъти. Специализирала е в Беларус (Белорусский государственный университет),         

Великобритания (Strathclyde University) и Япония (Fukuoka University). Член е на Съюза на            

учените в България, на НС на ИМИ-БАН и на ОС на БАН. Носител е на „Академична награда                 

„Никола Обрешков“ на БАН за математика през 1996 г., „Юбилейна грамота“ от УС на Съюза               

на учените в България, „Грамота“ на ИС на ФНИ през 2016 г. Владее отлично английски,               

френски и руски език. Главен редактор на специализирани международни научни списания,           

едно от които е единственото списание по математика, издавано в България с импакт фактор,              

заемащо позиция в топ 10 на Web of Science. 

 

Проф. д-р Явор Петков Енчев  - медицински науки 

Д-р Явор Енчев е професор д.м.н по неврохирургия в Медицинския университет – Варна.             

Завършил е Медицински университет – София с награда „Златен Хипократ“ през 2000 г.             

Придобива специалност по неврохирургия през 2006 г. През 2007 г. в МУ- София защитава              

дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на тема „Приложение на             

невронавигацията в краниалната неврохирургия“. През 2015 г. в МУ - Варна придобива научна             

степен „доктор на медицинските науки“ на тема „Предотвратими грешки и усложнения в            

неврохирургията“. От 2011 г. е основател и началник на Клиниката по неврохирургия на             

УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна. Проф. Я. Енчев има дългогодишни специализации във            

Финландия, Германия и Япония и множество участия като поканен лектор в международни            

неврохирургични курсове и конгреси. Член е на Кралското дружество по неврохирургия на            

Англия и на няколко специализирани научни организации. Проф. Я. Енчев има наукометрични            

показатели, надхвърлящи изискванията на фонда и редовно е канен за рецензент на реферирани             

неврохирургични списания. Той е основател и началник на отделението по неврохирургия в            
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Университетска болница "Св. Марина" – Варна, което прераства в Клиника по неврохирургия.            

Проф. Енчев е ръководител на 2-ма успешно защитили докторанти. През последните 5 години             

има над 10 научни публикации и 110 научни публикации за цялата си научна кариера, от които                

46 с импакт фактор или импакт ранг. Специализирал е в университети в Токио (Япония),              

Хелзинки (Финландия), Александрия (Египет) и други. 
 

 

Проф. Екатерина Ангелова Бъчварова - науки за земята 

Екатерина Бъчварова е професор в НИМХ - БАН. В периода 2013-2017 г. е научен              

секретар в БАН в направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси“ и            

„Астрономия, космически изследвания и технологии“. Автор е на над 150 публикации, от които             

над 60 са в списания с импакт фактор, цитирани над 820 пъти. Била е гост учен в редица                  

западноевропейски университети, в това число – Университета в Нант, Франция, Датския           

технически университет, Обединения изследователски център на Европейската комисия в         

Испра, Италия, Националната обсерватория Рисо в Дания и др. Носител е на „Отличителния             

знак за заслуги към БАН“ за участието си в национални и международни проекти, както и за                

съществен принос в научната работа на НИМХ - БАН от 2016 г. От 2010 г. е президент на                  

Европейската асоциация по науките за замърсяване на атмосферата (EURASAP). Член е на            

управителния съвет на Европейското метеорологично дружество, на Американското        

метеорологично дружество, както и на управителните съвети на редица COST акции.           

Представител е на Република България в Програмния комитет по социални предизвикателства           

„Действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините“ в РП             

„Хоризонт 2020“. 
 
 

Проф. д-р Диана Илиева Копева - обществени науки 

Диана Копева е професор в УНСС. Специализирала е в Аризонския Държавен           

Университет, САЩ в област Стратегическо управление, Аграрна политика и Финанси.          

Професионалният й опит включва работа като консултант в различни институции като           

Световната банка, ООН, Европейската комисия. От септември 2015 г. е член на Изпълнителния             

съвет на ФНИ, а от януари 2017 г. е зам.-председател на ИС а ФНИ. Ръководител на 11                 

международни и 4 университетски изследователски научни проекти. Автор е на над 173 научни             

публикации и 10 монографии, цитирани над 380 пъти. Научен ръководител на 4-ма успешно             
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защитили докторанти. Член на редакционния съвет на едно чуждестранно и две български            

научни специализирани списания. 
 

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев - селскостопански науки 

Стефан Денев е професор в Тракийския университет, Стара Загора. Специализирал е в            

Университетът в Йоханесбург (ЮАР), Европейския център по бионауки        

(Ирландия),Университетът в Кентъки (САЩ) и др. Автор е на над 200 научни публикации,             

цитирани повече от 400 пъти. През последните 5 години има 20 научни публикации в списания               

с импакт фактор. Научен ръководител на 2-ма успешно защитили докторанти. Притежава           

индекс на Хирш 7 (Scopus) и 14 (Google Scholar). Член е на редакционните колегии на три                

български и петнадесет чуждестранни реферирани научни списания. Удостоен е с редица наши            

и чуждестранни награди и отличия. 

 

проф. дтн Светослав Ганчев Николов - технически науки 

Светослав Николов e професор по приложна механика, с индекс на Хирш 9. Развива             

активна научноизследователска и преподавателска дейност, като през последните 5 години има           

над 23 публикации. За цялата си научна кариера има 107 научни статии, от които 57 са в                 

списания с импакт фактор, цитирани над 230 пъти. Основните му дейности и отговорности са              

свързани с обучението на бакалаври и магистри, както и с научно ръководство на докторанти.              

Ръководил и участвал в 7 научноизследователски проекта. Към момента е          

заместник-председател на Българското дружество по биомеханика. 
 

 

Проф. дфн Иван Митев Узунов - физически науки 

Иван Узунов е професор в Технически университет, София. Бил е гост изследовател в             

Института по твърдо тяло и теоретична оптика към Университета „Фридрих Шилер“ в Йена,             

Германия, където през 1998 г. получава немска хабилитационна научна степен „Doctor Rerum            

Naturalium Habilitatus” с тема „Разпространение и взаимодействие на солитони в оптични           

влакна“. През 2004 г. е и външен професор в Университета на Отава, Канада. Автор е на над                 

140 публикации, от които над 50 са в чуждестранни реферирани научни списания с импакт              

фактор, цитирани над 660 пъти, индекс на Хирш 14. Член е на Съюза на физиците в Бългия, на                  

НС на ИЕ - БАН в периодите 1999-2000 г. и 2005-2008 г. Носител е на „Годишната награда за                  
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научни постижения на ИЯИЯЕ-БАН“ през 1998 г. Ръководител на 4-ма успешно защитили            

докторанти. Владее отлично английски, руски език и немски език. 

 

Проф. дхн Георги Н. Вайсилов  - химически науки 

Георги Вайсилов е професор в Химическия факултет на Софийския университет „Св.           

Климент Охридски“. Специализирал е в университетите в Лайпциг, Айндховен, Мюнхен,          

Барселона и други като Хумболтов стипендиант. От 2015 г. е председател на Изпълнителния             

съвет на ФНИ. Автор е на 96 научни статии в списания с импакт фактор – Nature Mater, Adv.                  

Catal., JACS и други, над 80 доклада на международни и национални научни конференции, над              

30 семинара във водещи научни центрове (университети, институти, фирмени лаборатории) в           

Мюнхен, Цюрих, Бъркли, Чикаго, Пекин, Шанхай, Киото, Сингапур и други. Ръководител е на             

5 успешно завършили национални и международни проекти, както и на 7 успешно защитили             

докторанти. Автор е на 108 научни публикации, цитирани повече от 2 300 пъти. Притежава             

индекс на Хирш 26 (Scopus). През 2013 г. е носител на награда „Питагор“ за утвърден учен в                 

областта на природните науки и математиката.  

 

 

Проф. дфн Диана Петрова Иванова - хуманитарни науки 

Проф. д.ф.н. Диана Иванова е преподавател в Катедрата по български език на            

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ и           

аспирантура в Института за български език – БАН. Научните ѝ интереси са в областта на               

историята на българския език, теория на книжовните езици, текстология и лингвистика на            

библейски книги, старопечатни книги, изнасяла е лекции като гост – професор в редица             

европейски университети. Има над 350 публикации и 20 книги (монографии и учебници)            

цитирани над 710 пъти. Била е ръководител на редица научноизследователски проекти и взема             

активно участие в международни образователни програми. Зам.-председател е на Комисията по           

славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите, член на Съюза на            

българските учени, както и член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ при             

Министерството на образованието и науката (2016 - 2017). Член на редакционни колегии в две              

филологически списания.  

 

Димитър Андреев - служител в Министерството на образованието и науката 
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От 01 юни 2016 г. заема длъжността старши експерт в дирекция „Наука“, отдел             

„Национални научни инициативи“. Функциите, които изпълнява са предимно свързани с          

оказване на съдействие при изпълнението на схеми за финансово подпомагане при участието на             

български учени и научни организации в европейски научни проекти и конференции на            

конкурсна основа; изготвя необходимата документация и водене на текуща кореспонденция с           

национални и международни организации; дава становища по годишната оперативна програма          

на фонда; изготвя доклади и становища по насоките и методиките на оценка по обявените              

конкурси на Фонда; координира дейности по участието на българските учени в регионални            

научни проекти и инициативи и в конкурсните сесии на фонда. От 01 април 2013 г. до 31 май                  

2016 г. е работил във Фонд „Научни изследвания“ на позицията старши експерт и се е               

занимавал с актуализирането и унифицирането на първичната информация в базата данни на            

проекти за различните години, както и с информацията в електронната база данни за проекти.              

Извършвал е дейности във връзка със Закона за насърчаване на научните изследвания,            

Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Закона за държавните помощи и Закона за            

обществените поръчки. Завършил е магистратура специалност „Финанси“ в Университета за          

национално и световно стопанство през 2014 г. Добре запознат е с дейността и работата във               

Фонд „Научни изследвания“. 
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