ОБЩИНА ВАРНА
информира гражданите
за
НОМИНАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ
НА НАГРАДА „ВАРНА” ЗА 2019 Г.
В СФЕРАТА НА НАУКАТА И НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
На свое заседание, проведено на 11 април 2019 г., Експертната комисия за
присъждане на награда “ВАРНА” в сферата на науката и на висшето образование,
номинира следните личности и колективи:
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
капитан I ранг проф. д-р Калин Спасов Калинов – за научен проект
„Аспекти на теорията на организациите“.
Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
Научен колектив с ръководител проф. д-р Галина Николова Шамонина за проект Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически
технологии в обучението по руски език като чужд“.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
доц. д-р Йордан Радков Димитров, дм - за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на пневмологията и
фтизиатрията.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Екипът на „Център по интервенционална рентгенология“ към УМБАЛ
„Света Марина“ - Варна с ръководител д-р Чавдар Христов Бъчваров - за
принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии
в интервенционалната рентгенология във Варна.
Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна.
Научен колектив с ръководител доц. д-р Веселка Сидерова Радева - за
изпълнението на научния проект „Изследване на космически тела с цел изграждане
на технически съоръжения върху тях“.
Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.
III.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф.
д-р
Зоя
Костова
Младенова
за
научно
изследване
„Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през
периода 1990-2011г. (поглед отвътре)“.
Предложение от Икономически университет – Варна.

проф. д-р Георги Петков Близнашки - за значими постижения в научната и
преподавателската
дейност,
за
изследванията
му
по
въпросите
на
конституционализма и неговата монография „Общо учение за Конституцията“.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
- за Международен проект за креативни умения „Варна спагети инженеринг“.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
IV.

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
гл. ас. инж. Силвия Димитрова Кирилова - за разработката „Алтернативен
метод за оценка на коефициента, отчитащ външните условия в индекса за енергийна
ефективност на корабите“.
Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към „Институт по
металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“.
доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев - за монографичен научноизследователски труд „Computational Bioacoustics: Biodiversity Monitoring and
Assessment.
Предложение от Технически университет – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р инж. Стефан Николов
Кюлевчелиев - за разработката „Метод за предпроектно изследване на
хидродинамиката на подводен апарат при мисия в близост до свободната водна
повърхност“.
Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна“ към „Институт по
металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“.

