
П Р О Т О К О Л

Днес,  23.03.2016 год.  се  проведе  заседание  на  комисията  към  СФБ
разглеждане  и  определяне  на  наградите  “Акад.  Матей  Матеев” на
Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий” в състав:

Председател: акад. Александър Петров
Секретар: гл. ас. Нели Димитрова – ДИУУ
Членове: 1. проф. дфн Иван Лалов – СУ и СФБ

3. доц. д-р Мая Гайдарова – СУ
4. Валентина Иванова – гл. експерт МОН

 На заседанието присъства г-н Михаил Тачев – изпълнителен директор и г-жа
Антонина  Димитрова  –  координатор,  представители  на  Международната
фондация “Св. Св. Кирил и Методий”.

Поради служебна заетост  акад.  Александър Петров и г-жа Валентина
Иванова  отсъстват от заседанието.

За  наградата  “За  изключителни  постижения  при  откриването  и
развитието на млади таланти в областта на физиката” кандидатстваха:

1. Петя  Стоянова  Костадинова  –  учител  по  физика  и  астрономия  в
Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, Варна

2. Никола  Огнянов  Каравасилев  –  учител  по  физика  и  астрономия  в
Първа  частна  математическа  гимназия,  София  и  докторант  във
Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

За  наградата  “За  постижения  при  създаване  на  условия  за  най-
подходяща учебна среда” кандидатстваха:

1. Теодора Бончева Дудева – учител по физика и астрономия, 
       ПГ по механоелектротехника, Троян
2. Иво  Джокин  –  Общински  център  заизвънучилищни  дейности,  с.

Байкал, общ. Долна Митрополия
3. Тонка  Колева Иванова –  учител по физика и  астрономия в ПГ по

строителство, архитектура и геодезия, Стара Загора
4. Цветелина Георгиева Гергова – учител в СОУ “Козма Тричков, Враца



След обсъждане на представените кандидатури комисията РЕШИ:
Класира представените кандидатури по следния ред:

1. Наградата  “За  изключителни  постижения  при  откриването  и
развитието на млади таланти в областта на физиката” се присъжда
на  Петя   Стоянова  Костадинова  –  учител по физика  и  астрономия в
Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, Варна

Отличителна  грамота за  високи  постижения  ще  бъде  връчена  на
Никола Огнянов Каравасилев – учител по физика и астрономия в Първа
частна  математическа  гимназия,  София  и  докторант  във  Физическия
факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

2. Наградата   “За  постижения  при  създаване  на  условия  за  най-
подходяща учебна среда” се присъжда на  Иво Джокин – Общински
център заизвънучилищни дейности, с. Байкал, общ. Долна Митрополия

Отличителна  грамота за   високи  постижения  ще  бъде  връчена  на
Тонка Колева Иванова – учител по физика и астрономия в ПГ по строителство,
архитектура и геодезия, Стара Загора

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

КОМИСИЯ:

1. проф. дфн Иван Лалов  .................................        

2. гл. ас. Нели Димитрова     ..................................

5.. доц. д-р М.Гайдарова    .................................
       
 


