
 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
  
  
Генерален директор 
 

 

 

 

дата 

бенефициер 

 

Предмет: Награда „Мария Кюри” 2007 

 
Уважаеми/а г-н/г-жо (титла), (име) 

За мен е голяма чест да Ви известя, че Комисията, с Решение от (дата) Ви е 
избрала да получите награда „Мария Кюри” в размер от 50,000 €. Както знаете, 
тези награди имат за цел да засвидетелстват обществено признание на 
изследователи, които в миналото са получили финансиране за обучение и 
мобилност от Общността и като следствие са постигнали забележителни 
резултати. 

Позволете ми да Ви поздравя най-топло за това отличие. Съобразно с условията 
на решението, най-учтиво Ви каним да потвърдите, че приемате тази награда, 
като подпишете копие от това писмо и го върнете на  
 
(Директор на отдел) 

С това потвърждавате също така съгласието си да информирате Комисията, по 
нейно искане, най-късно две години след приемане на наградата, за развитието 
на кариерата Ви в кратък отчет - включително и подходяща за публикуване част 
- по приложените насоки. Освен това с настоящото потвърждавате съгласието 
си да се явявате на публични събития, където присъствието Ви ще е подходящо 
с оглед на факта, че сте получи тази награда, както и въз основа на извършената 
от Вас изследователска дейност с финансиране от Общността. 

При получаване на потвърждението от Ваша страна, ще Ви изпратим покана за 
церемонията по връчване на наградата, която ще е състои на (място, дата) и 
Вашата награда ще Ви бъде връчена от представител на Европейската комисия в 
присъствие на председателя и членовете на журито. Комисията има възможност, 



ако пожелаете, да изплати разходите Ви (пътни и дневни) по участието Ви на 
тази церемония, като спазва съответните разпоредби 

 

В заключение Ви напомням за приложените насоки, свързани с публични изяви, 
на които ще бъдете канен/а, както е споменато по-горе. 

Искрено Ваш, 

 
(име) 
Генерален директор 

Приел: 
(подпис на бенефициера) 
 
 
 
 
 
 
 
Приложения:  1. Насоки за отчети на титуляри на награда „Мария Кюри”  

 2. Насоки за публични изяви за носители на награда „Мария  
  Кюри” 

 3. Кратък отчет за оценката 
 


