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Мероприятие 
Събитие на тема:  
ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ПРЕДСТАВЯ УСПЕШНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ  
с участието на: 
проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд "Научни изследвания" към МОН 
проф. дн Евелина Пенчева, Технически университет-София – ръководител на успешен проект, 
финансиран от ФНИ 
проф. д-р Радостина Стоянова, Институт по обща и неорганична химия при БАН - ръководител 
на успешен проект, финансиран от ФНИ 
проф. д-р Павел Зехтинджиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при 
БАН – ръководител на успешен проект, финансиран от ФНИ 
д-р Владимир Божилов, сътрудник „Връзки с обществеността“, Фонд "Научни изследвания" към 
МОН – модератор на събитието 
  
Дата на провеждане на събитието: 
20 март 2019 г. (сряда) 
 
Продължителност на събитието: 
10.00 – 11.30 часа 
 
Място на провеждане на събитието: 
ул. „Академик Георги Бончев”,  
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) 
 
Присъстваща аудитория (освен екипа на Център за обучение и лектора) 
Учени от ВУЗ, докторанти и млади учени от БАН, представители на медии и бизнеса – 24 
лица, посочили информация за контакт в предоставен на място списък 
 
Проф. дхн. Георги Вайсилов направи официално откриване на събитието пред аудиторията и даде 
думата на присъстващите ръководители на успешни проекти, финансирани от ФНИ. 
 
Проф. дн Евелина Пенчева представи проект „Изследване на архитектури, модели и методи за 
автономен мениджмънт в интернет на бъдещето“, проф. д-р Радостина Стоянова – проект 
„Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: 
експериментално и теоретично моделиране“, а проф. д-р Павел Зехтинджиев – проект 
„Мултидисциплинарно изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник 
на кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации“. 
 
И трите презентации бяха подготвени на много високо научно ниво, бяха посочени поставените 
цели, основните дейности и получените към момента важни резултати от посочените проекти. 
 
Проведе се оживена дискусия с модератор д-р Владимир Божилов. Учени и представители на 
бизнеса от аудиторията зададоха въпроси по представените проекти, вкл. бяха очертани насоки за 
съвместно научно сътрудничество. 
 
Презентаторите отправиха свои съвети и препоръки към кандидатстващите по „Конкурс за 
финансиране на фундаментални научни изследвания“, подчертаха важността на добрата идея, 
спазването на формалните изисквания, сформирането на добър екип и професионалното 
рецензиране.    
 



Обсъжданията по конкретни въпроси продължиха в лични разговори и след края на събитието. 
 
Координати за контакт с Фонд "Научни изследвания" към МОН: 
https://www.fni.bg/   
 

https://www.fni.bg/

