РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-735/20.04.2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 4, ал. 1,
чл. 6, ал. 2, т. т. 8 и 9 от Закона за насърчаване на научните изследвания, както и във
връзка със Заповед № РД 09-150/30.01.2018 г. за обявяване на Националния конкурс
“Млади таланти” 2018 г., протокол с решение на журито и утвърдена план-сметка за
необходимите разходи за организиране и провеждане на Националния конкурс „Млади
таланти“ 2019 г. – 16-18 април 2018 г. гр. София
НАГРАЖДАВАМ

I.

С парична сума по 1500 (хиляда и петстотин) лв. класиралите се на първите три

места проекти в Националния конкурс „Млади таланти” 2018 г. и участие в
Европейския конкурс за млади учени, както следва:
1. „Цветни зависимости в млади звездни обекти“ на Атанас Стефанов и Александър
Шопов, ученици в 11 кл. в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ –
Пловдив;
2. „Методи за обезшумяване на дигитални изображения“ на Ивайло Малинов Желев,
ученик в 12 кл. в Професионална природо-математическа гимназия „Васил
Левски” – гр. Смолян;
3. „Спрежение на Микал“ на Сиел Риен Шефкетова, ученичка в 12 кл. в Средно
Училище „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали
II. За класиране в Националния конкурс „Млади таланти“ 2018 г. с поощрителна
награда и парична сума по 1000 (хиляда) лв., както следва:

1. „Антични влияния върху Богородичната иконография“ на Илия Калоджеро
Курто Пелле, ученик в 12 кл. в НГДЕК „Константин Кирил Философ“- София
2. „Farseer – създаване на 3D модели с лазер и камера“ на Николай Асенов
Пашов, ученик в 11 кл. в 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ - София

III. За участие в Европейското научно младежко изложение, както следва:
1. „Hovercraft RC“ на Светослав Бойков Георгиев, ученик в 12 кл. в
Природоматематическа Гимназия „Професор Емануил Иванов“ – Кюстендил;
2. „Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни дъски“ на Димитър Атанасов
Чакъров, ученик в 10 кл. в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив;
3. „Blumber“ на Антоан Бисер Георгиев, ученик в 10 кл. в Придодо-математическата
професионална гимназия „Св. Климент Охридски“ - Монтана
Средствата за изплащане на паричните награди в размер общо на 6500 (шест
хиляди и петстотин) лв. да бъдат от бюджета на МОН за 2018 г., Програма 10 „Оценка и
развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка
образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика базирана на знанието“,
т. 10. 3. 2., съгласно утвърдена План-сметка за необходимите разходи за организиране и
провеждане на Националния конкурс “Млади таланти” 2018 г.
Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на дирекция „Стопански и
счетоводни дейности“.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на МОН.
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