РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09-470/ 25.02.2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с
ежегодното провеждане на Национален конкурс „Млади таланти“ и на определяне
българските участници в Европейския конкурс за млади учени и в Световното научно
младежко изложение
ОПРЕДЕЛЯМ
1. Жури на Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. на Министерството
на образованието и науката в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Емил Колев

– Институт по математика и информатика
– БАН, информатика и инженерни науки

ЧЛЕНОВЕ:
Проф. д-р Георги Момеков

– Медицински университет – София,
медицина и биология

Проф. д-р Румяна Мечева

– Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания - БАН,
биология и екология

Никола Каравасилев

- Първа Частна Математическа гимназия,
физика и материалознание, р-л на
Олимпийските отбори по астрофизика,
астрономия и физика

Д-р Екатерина Маркова

- Институт за изследване на обществото и
знанието – БАН, социални и хуманитарни

Доц. Десислава Арабаджиева

- Институт по биология и имунология на
размножаването – БАН, биология,

Стоян Велев

- Факултет по математика и информатика,
Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, инженерни науки,

Весела Василева

- Дирекция „Наука“, МОН,
социални и хуманитарни науки

2. Журито да извърши оценка и класиране на проектите, постъпили за участие в
Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. и да определи участниците в
Европейския конкурс за млади учени, както и участниците в Международното
младежко научно изложение.
3. В случай на необходимост от оценка на проекти в научни области и
направления, непокрити от членовете на журито, да бъдат използвани допълнителни
експерти.
4. На членовете на журито, които не са служители на Министерството на
образованието и науката, и на допълнителните експерти да бъде изплатено
възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лв. за участие в заседание.
5. Препис от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.
6. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Карина Ангелиева,
заместник-министър на образованието и науката.

Expired certificate

X
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Petar Nikolaev Nikolov

