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П Р О Т О К О Л 

на редовно отчетно-изборно събрание на  
Общото събрание наХумболтовия съюз в България, 

проведено на 22.04.2019 г. 
 
Обявено начало: 15:30.  
 За да се спази чл. 9а от Устава на ХСБ, събранието започна в 16:30. То бе 
открито от председателя на ХСБ чл.-кор. проф. Илза Пъжева, която обяви броя на 
присъстващите хумболтианци и имената на заявилите, че ще отсъстват по 
уважителни причини.  
 Присъстващи: 42 хумболтианци (срв. приложен поименен списък).  
 Заявили отсъствие: 9 членове на Съюза. Поради команировки в чужбина 
– чл.-кор. Васил Николов, проф. Николай Лазаров, проф. Николина Бурнева, 
проф. Владимир Пилософ и доц. Добриела Котова; поради команировка в 
страната – доц. Крум Бъчваров; поради друг неотложен ангажимент – проф. 
Бисерка Пенкова; по здравословни причини – доц. Цветомира Венкова и доц. 
Камен Димитров. 
 Гости: д-р Кай Еснер, стипендиант на фондация „Александър фон 
Хумболт“ по програма „Feodor Lynen“ и Йорг Шенк, ръководител на Отдел 
„Наука“ при Посолството на ФР Германия в София. 
 По предложение на проф. Илза Пъжева с едноминутно мълчание бе 
почетена паметта на починалите през периода български хумболтианци: проф. 
Савчо Тинчев, доц. Кристиян Таков, проф. Димо Платиканов, проф. Гергана 
Моллова и проф. Мариана Митева. След това проф. Пъжева представи най-новия 
български стипендиант – гл. ас. д-р Иван Илиев от Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
 Чл.-кор. проф. Пъжева предложи за председател на събранието проф. 
Георги Вайсилов. Предложението бе гласувано с пълно мнозинство. 
 Проф. Вайсилов предложи за протоколчик гл. ас. Цветомира Данова. 
Предложението бе прието единодушно. 
 Проф. Вайсилов обяви предложението за дневен ред. След явно гласуване 
бе приет единодушно следният 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Отчетен доклад на Ръководството на ХСБ 
2. Отчет на Ревизионната комисия 
3. Избор на ново Ръководство 
4. Други 

 
Проф. Вайсилов предложи Комисия за избор на ново Ръководство в състав: 

Председател:  акад. Евгени Головински 
Членове:  1. чл.-кор. Тони Спасов 
  2. чл.-кор. Илза Пъжева 
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След явно гласуване съставът на Комисията за избор на ново Ръководство бе 
единодушно одобрен. 
 

По т. 1: Отчетен доклад на Ръководството на Съюза 

 Проф. Вайсилов даде думата на председателя на Хумболтовия съюз в 
България чл.-кор. проф. Илза Пъжева да представи доклада за дейността на 
Съюза.  
 Чл.-кор. проф. Пъжева изнесе подробен отчетен доклад за дейността на 
Съюза в периода април 2017 – април 2019 (пълният текст на доклада ще бъде 
качен на страницата на Съюза). 
 Проф. Вайсилов даде думата за изказвания по отчетния доклад. 
Изказвания нямаше.  
 След явно гласуване отчетният доклад на Ръководството на ХСБ бе 
единодушно приет. 
 

По т. 2: Отчетен доклад на Ревизионната комисия 

 Проф. Вайсилов даде думата на председателя на Ревизионната комисия 
проф. Милчо Цветков. 
 Проф. Милчо Цветков представи отчетния доклад на Ревизионната 
комисия за периода април 2017 – април 2019 г. Заключението бе, че финансовата 
документация е водена с необходимата точност и не са установени нарушения. 
 Проф. Вайсилов даде думата за изказвания по отчетния доклад на 
Ревизионната комисия. Изказвания нямаше. След явно гласуване отчетният доклад 
на Ревизионната комисия бе единодушно приет. 
 

По т. 3: Избор на ново Ръководство 

 Проф. Вайсилов даде думата на акад. Евгени Головински, председател на 
Комисията за провеждане на избора на ново Ръководство да представи 
кандитатурите.  
 Преди да предложи новите кандитатури, акад. Евгени Головински 
благодари на досегашното Ръководство на ХСБ и по-специално на неговия 
председател чл.-кор. проф. Илза Пъжева, като подчерта нейната роля за 
осъществяване на богатата дейност на Съюза. След това акад. Евгени 
Головински предложи на вниманието на събранието следните кандидатури, 
които са предварително обсъдени от Комисията и досегашното Ръководство: 

Ръководство на ХСБ: 
Председател на ХСБ: проф. Лора Тасева 

Зам.-председател: акад. Христо Цветанов 

Зам.-председател.: проф. Юрий Кълвачев 

Секретар: проф. Светла Богданова 

Ковчежник: проф. Диляна Ботева 
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 Ревизионна комисия на ХСБ: 
 Председател: проф. Николай Лазаров 

  Членове: проф. Силвия Бойчева 

        проф. Виолета Великова  
 Акад. Евгени Головински, представи кратка справка за проф. Лора 
Тасева. Той изтъкна нейната активна дейност като учен-посланик на Фондация 
„Александър фон Хумболт“, редовното ѝ участие в дейностите, развивани от 
ХСБ, активността ѝ като председател на Съвета за чуждестранна българистика 
при БАН.  
 Проф. Георги Вайсилов даде думата за изказвания по предложените 
кандидатури за ново Ръководство на ХСБ, както и за други предложения.  
 Проф. Калчо Тодоров се присъедини към изказаната благодарност за 
всеотдайната работа на чл.-кор. проф. Илза Пъжева. Изказа мнение, че за 
председател е необходимо да бъдат предложени двама души, като събралият 
повече гласове да заеме поста председател, а по-малко – поста зам.-председател. 
Също така, като математик, изрази съжалението, че физико-математическата 
секция от години е слабо представена в Ръководството, досега не е излъчвала 
председател и затова предложи за обсъждане кандидатурата на проф. Огнян 
Кунчев.  
 Проф. Милчо Илиев изказа несъгласие за поста председател да се гласува 
за човек, който отсъства от събранието и не е поискано неговото съгласие. 
 Проф. Андон Филчев се присъедини към това мнение. 
 Акад. Евгени Головински попита дали има други предложения. Поради 
липса на такива предложи да се пристъпи към гласуване.   
 С явно гласуване с 41 гласа „за“, 0 „против“ и един „въздържал се“ за 
председател на ХСБ бе избрана проф. Лора Тасева. Останалите предложения за 
членове на Ръководството и на Ревизионната комисия бяха гласувани поотделно и 
съответно избрани със следните резултати: 

Заместник-председател: акад. Христо Цветанов (42 гласа „за“, 0 „против“ и 
„въздържал се“); 

Заместник-председател: проф. Юрий Кълвачев (42 гласа „за“, 0 „против“ и 
„въздържал се“); 

Секретар: проф. Светла Богданова (42 гласа „за“, 0 „против“ и „въздържал 
се“); 

Ковчежник: проф. Диляна Ботева (42 гласа „за“, 0 „против“ и „въздържал 
се“); 
 Председател на Ревизионната комисия: проф. Николай Лазаров (42 гласа 
„за“, 0 „против“ и „въздържал се“); 
 Член на РК: проф. Силвия Бойчева (42 гласа „за“, 0 „против“ и „въздържал 
се“); 
 Член на РК: проф. Виолета Великова (42 гласа „за“, 0 „против“ и 
„въздържал се“). 
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Проф. Вайсилов, обосновавайки се с вече установената традиция и 

безспорните заслуги на досегашния председател чл.-кор. проф. Илза Пъжева за 
развитието на ХСБ, предложи тя да бъде избрана за почетен член на ХСБ. След 
явно гласуване предложението бе единодушно прието. 

 
По т. 4: Други 

 Проф. Вайсилов, поздрави новоизбраното Ръководство и даде думата на 
новия председател проф. Лора Тасева.  
 Проф. Лора Тасева благодари за оказаното доверие. Сподели мнението 
си, че през изтеклите два мандата под ръководството на чл.-кор. Илза Пъжева 
ХСБ е постигнал съществени резултати в дейността си и е станал по-видим в 
академичните среди с инициативите си във връзка с важни за научната политика у 
нас документи. Тя изрази намерението си да следва линията на досегашното 
Ръководство. Информира за плановете за Хумболтов колегиум „Наука без 
граници: идеите на Александър фон Хумболт в съвременния свят“ от 18 до 21 
септември 2019 г. Съобщи, че отговорът на кандидатстването пред Хумболтовата 
фондация, подадено в началото на м. февруари, се очаква в началото на м. май. 
 Проф. Вайсилов даде думата на почетния член на Ръководството на ХСБ 
чл.-кор. проф. Илза Пъжева. 
 Чл.-кор. проф. Илза Пъжева благодари за доверието и подчерта, че 
приемствеността в ръководството е един от залозите на успеха на ХСБ. Направи 
предложение, свързано със специалния ден – 22 април, Деня на земята, и с 250 
годишнината от рождението на Александър фон Хумболт. Идеята ѝ е ХСБ да 
постави началото на засаждането на „Хумболттова гора“, която българските 
учени-хумболтианци постепенно да разширяват. Чл.-кор. проф. Илза Пъжева 
пожела успех на новото Ръководство на ХСБ и изрази надежда то да прегърне 
идеята за създаване на Хумболттова гора. 
 Проф. Вайсилов даде думата за други предложения и пожелания към 
новото Ръководство. 

Г-н Йорг Шенк благодари на чл.-кор. проф. Илза Пъжева за активността ѝ 
и постигнатото през изминалите години за благото на ХСБ, а също и за 
ползотворното сътрудничество с Посолството на ФР Германия. Отправи 
поздравления към новото Ръководство на ХСБ, и специално към проф. Лора 
Тасева. Пожела успех на бъдещия колегиум и обеща подкрепа при провеждането 
му.  
 След изчерпване на дневния ред проф. Вайсилов закри събранието. 
 
Дата: 22 април 2019 г., София 

 
Протоколчик:  (п.)     Председател на ОС:   (п.) 

гл. ас. д-р Цветомира Данова  Проф. дхн Георги Вайсилов 


