РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09-828/ 06.04.2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с връчването на
наградите „Питагор“ 2021 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за
развитието на науката в периода 2018-2020 г. и на доклад № 80-180/08.03.2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

I.

Жури в състав:

1. Проф. Сергей Игнатов – Европейския университет по хуманитарни науки, Вилнюс, Литва
2. Проф. Пламен Атанасов – Калифорнийски университет, Ървайн, САЩ
3. Проф. Атанас Атанасов – Медицински университет-Виена, Австрия
4. Доц. Александър Луканов – Университет Сайтама, Япония
5. Д-р Мария Любенова – Европейската организация за астрономически изследвания в
южното полукълбо – Мюнхен, Германия
6. Цветелина Димитрова – БИКАМ ЕООД упълномощен представител на Кларивейт за
България
7. Максимилиано Карлони – Кларивейт
8. Катаржина Патирак – Елзевиер
9. проф. Костадин Костадинов – фондация „ГИС-Трансфер Център“

10. Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция
11. Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката
II. Председателят на журито се избира с гласуване измежду всички негови членове. За
председател се избира лицето, за което са гласували повече от половината от състава на
журито.
III. За категорията: Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства журито
определя конкретната област.
IV. След приключване на срока за набиране на предложения и заявления за участие в
процедурата, журито разглежда постъпилите заявления за участие и определя до три
кандидатури във всяка категория за участие в следващия етап на конкурса.
V. При избора на номинирани журито отчита и специфични показатели (специфика на
научната област, обществен имидж на изследователя, принос за институцията, за която
работи, обучение, обществена роля, доброволчески и други каузи за българската наука,
престижност на изданията, в които са публикациите, брой цитирания, къде са направени и
др.).
VI. Журито може да пренасочва по целесъобразност номинирани от една категория към друга
категория.
VII. Журито присъжда наградата във всяка категория на един изследовател/научен колектив.
VIII. След приключване на работа, журито изготвя и представя доклад до министъра на
образованието и науката.
IX. Въз основа на предложението на журито министърът определя със заповед носителите на
наградите за наука „Питагор“.
X. Журито се избира за срок от 3 години от датата на заповедта на министъра на
образованието и науката.
XI. Членовете на журито подписват Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт
на интереси.
XII. В зависимост от възможностите на членовете, журито заседава онлайн или присъствено.
За всяко заседание журито подготвя протокол.

XIII. На членовете на журито, без представителите на МОН, да бъде изплатено
възнаграждение в размер на 80 лв. за заседание, съгласно справка за броя участия на всеки.
XIV. Средствата за възнаграждение да бъдат изплатени от бюджета на МОН за 2021г.,
програма 1700.02.04.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на журито за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

6.4.2021 г.

X
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

