РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09-884/ 28.03.2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с връчването
на наградите „Питагор“ 2019 г.

за съществен принос на български учени и научни

колективи за развитието на науката в периода 2016-2018 г.
ОПРЕДЕЛЯМ
1. Жури в състав:
Чл.-кор. проф. Илия Благоев Рашков от Института по полимери - БАН – София,
носител на голямата награда „Питагор" за цялостен принос;
Проф. д-р Екатерина Благоева Титянова от СУ „Св. Кл. Охридски“- Медицински
факултет, носител на голямата награда „Питагор" за цялостен принос;
Проф. Славка Стоянова Чолакова от СУ „Св. Кл. Охридски“, носител на наградата
„Питагор" за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;
Проф. Здравко Асенов Каменов от Медицински университет – София, носител на
наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки;
Проф. Иван Атанасов Младенов от Института за литература – БАН, носител на
наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
Проф. Георги Николов Вайсилов от СУ „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по химия и
фармация, носител на наградата „Питагор“ за успешен ръководител на международни
проекти;
Проф. Павлинка Аледсандрова Долашка от Института по органична химия с център
по фитохимия – БАН, носител на наградата „Питагор“ за научен колектив с успешна
експлоатация и комерсиализация на научните резултати
2. Председателят на журито се избира с явно гласуване измежду всички негови членове. За
председател се избира лицето, за което са гласували повече от половината от състава на
журито.
3. На база на постъпилите предложения и извършената оценка журито определя до три
кандидатури за награда за всяка категория.

4. При избора на номинирани журито отчита и специфични показатели (цялостен принос,
специфика на научната област, престижност на изданията, в които са публикациите, брой
цитирания и къде са направени и др.).
5. 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.
6. Журито може да пренасочва по целесъобразност номинирани от една категория към друга
категория.
7. Журито може да определя номинирани в повече от една категория в коя категория да
бъдат оценявани.
8. Журито може да предлага делимост на наградата, в случай че показателите за оценка за
съответната категория са съпоставими и равни.
9. Не се предлагат за награждаване учени и научни колективи, носители на наградата в
предходните три години.
10. Член на журито, представител на номиниращата организация, няма право на глас при
избора на номинирани за наградата „Питагор“ в съответната категория, ако сред трите
предложени кандидатури в категорията има представител от неговата организация.
11. Членовете на журито подписват Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт
на интереси.
12. В срок до 10 май 2019 г. журито предлага на министъра на образованието и науката
доклад с предложение за носителите на наградите „Питагор“ в отделните категории.
13. Въз основа на предложението на журито министърът определя със заповед носителите
на наградите за наука „Питагор“.
14. На членовете на журито да бъде изплатено възнаграждение в размер на 80 лв. на
присъствено заседание съгласно справка за броя участия на всеки.
15. Средствата за възнаграждение да бъдат изплатени от бюджета на МОН за 2019 г.,
програма 1700.02.04.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на журито за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Карина Ангелиева – заместникминистър на образованието и науката .
27.3.2019 г.
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КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

