РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-885/ 28.03.2019 г.
На основание чл. 6а от Закона за насърчаване на научните изследвания и Заповед
№ РД 09-179/15.02.2012 г. на министъра на образованието и науката за учредяване на
ежегодна награда „Питагор“ за съществен принос на българските учени и научни
колективи за развитието на науката
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Следните категории награди за наука „Питагор“ за 2019 г. за съществен принос за
развитието на науката в периода 2016-2018 г., както следва:
1.1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
1.2. Голяма награда за млад учен;
1.3. Награда за утвърден учен в областта на:
- природни и инженерни науки;
- хуманитарни и социални науки;
- здраве и медицински науки;
1.4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
1.5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация
на научните резултати;
1.6. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.
2. Общи изисквания към номинираните са:


Попълнена апликационна форма ;



Наукометрични показатели;



Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;



Участие в международни организации и проекти;



Принос за развитие на науката;



Релевантност към съответната категория.
Попълнена апликационна форма за участие в конкурса могат да подават научни
организации, група учени и индивидуални учени. Не се допускат за участие в
процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три
години.

3. След публичното оповестяване на поканата за набиране на предложения и заявления
за участие в процедурата, журито разглежда постъпилите апликационни форми и
определя до три номинации и носители на наградата за наука „Питагор“ за съществен
принос за развитието на науката в периода 2016-2018 г. в съответната категория. В
списъка на номинираните по категории журито включва и водещи български учени с
най-висока активност за периода, съгласно наукометрична информация в SCOPUS и
Web of Science.
4. Наградите по т. 1.1, и т. 1.2 представляват грамота, статуетка „Питагор“ и парична
награда в индивидуален размер от 12 000 (дванадесет хиляди) лв.
5. Наградите по т. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, и 1.7 представляват грамота, холограма на
статуетката „Питагор“ и парична награда в индивидуален размер от 8 000 (осем
хиляди) лв.
6. Крайният срок за участие е 25 април 2019 г. на електронен адрес:
vesela.vasileva@mon.bg и pitagor2019@mfn.bg
7. Настоящата заповед за обявяването на конкурса и апликационната форма се
публикуват на страницата на Министерството на образованието и науката.
8. Съставът на журито, всички номинирани и носителите на награди в отделните
категории са оповестяват в интернет на адрес: www.mon.bg след приключване на
работата по избора.
9. Връчването на наградите ще се проведе на официална церемония на 20 май 2019 г. от
19.00 ч. в Централния военен клуб.
27.3.2019 г.
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