РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09-1437/ 30.05.2019 г.
На основание чл. 6а, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за насърчаване на
научните изследвания, Заповед № РД 09-885/28.03.2019 г. за утвърждаване на
категории награди за наука „Питагор“ за съществен принос за развитието на науката
в периода 2016-2018 г., доклад на журито, определено със Заповед № РД 09884/28.03.2019 г. и утвърдена план-сметка за необходимите разходи
Н А Г Р А Ж Д А В А М:
1. Проф. д.мат.н. Красимир Димитров Данов, член кореспондент на БАН – СУ „Св.
Кл. Охридски“ с голяма награда „Питагор" за цялостен принос - статуетка
„Питагор“ и парична сума от 12 000 (дванадесет хиляди) лв.
2. Ас. д-р Ангел Марио Джамбов – Медицински университет - Пловдив с голяма
награда „Питагор“ за млад учен - статуетка „Питагор“ и парична сума от 12 000
(дванадесет хиляди) лв.
3. Проф. д.н. Даниела Василева Йорданова – Национален институт по геофизика,
геодезия и география - БАН с награда „Питагор" за утвърден учен в областта на
природните и инженерните науки - плакет и парична сума от 4 000 (четири
хиляди) лв.
4. Проф. д.н. Петър Димитров Петров - Института по Полимери - БАН с награда
„Питагор" за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки плакет и парична сума от 4 000 (четири хиляди) лв.
5. Проф. д.м.н. д-р Надка Иванова Бояджиева – Медицински университет - София
с награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските
науки - плакет и парична сума от 4 000 (четири хиляди) лв.

6. Проф. д.м.н. д-р Николай Еленков Лазаров – Медицински университет – София
с награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските
науки - плакет и парична сума от 4 000 (четири хиляди) лв.
7. Проф. д. изк. Светлана Емилова Куюмджиева, член-кореспондент на БАН –
Институт за изследване на изкуствата - БАН с награда „Питагор“ за утвърден
учен в областта на социалните и хуманитарните науки – плакет и парична сума
от 8 000 (осем хиляди) лв.
8. Проф. д.м.н. д-р Лъчезар Динчов Трайков, академик на БАН, Медицински
университет - София с награда „Питагор“ за успешен ръководител на
международни проекти – плакет и парична сума от 8 000 (осем хиляди) лв.
9. Проф. д.м.н. д-р Елисавета Йорданова Наумова - Григорова, Медицински
университет – София

с награда „Питагор“ за научен колектив с успешна

експлоатация и комерсиализация на научните резултати - плакет и парична сума
от 8 000 лв. (осем хиляди) лв.
Средствата за парични награди в размер общо на 64 000 (шестдесет и четири
хиляди) лв. са от бюджета на Министерството на образованието и наука за 2019 г.,
Програма 1700.02.04. „Оценка и развитие на научния потенциал за изграждане на
устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика,
базирана на знанието“ и съгласно утвърдена план-сметка за необходимите разходи
за организиране и провеждане на номинациите за наградите „Питагор“.
Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на дирекция „Стопански и
счетоводни дейности“
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на
МОН.
30.5.2019 г.
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КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

