
ПРАВИЛНИК 

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ НА МЛАД И УТВЪРДЕН 

УЧЕН В ИИОЗ – БАН 

 

ЧЛ. 1. ЦЕЛ И СМИСЪЛ НА КОНКУРСА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ НА МЛАД 

И УТВЪРДЕН УЧЕН В ИИОЗ – БАН 

 

(1) Наградите имат за цел да стимулират и мотивират учените в тяхната 

научноизследователска, теоретикоприложна и публицистична дейност. 

(2) Те се присъждат всяка година на един млад и на един утвърден учен във всяко от 

двете научни направления: 

а) философия; 

б) социология. 

(3) Учените, защитили докторска степен или хабилитирани по специалност 

„наукознание”, избират в кое от горните направления да участват съобразно описания в 

настоящия Правилник ред. 

 

ЧЛ. 2. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА 

МЛАД И УТВЪРДЕН УЧЕН В ИИОЗ – БАН 

 

(1) Конкурсът на ИИОЗ – БАН се обявява всяка година по предложение на Директора 

и след гласуване в Научния съвет. 

(2) При първото обявяване на конкурса Комисията за излъчване на победители в двете 

направления (КПНМУУ) се избира от Научния съвет на ИИОЗ преди изтичането на крайния 

срок за подаване на предложения. 

(3) КПНМУУ включва по един хабилитиран учен от трите специалности – 



социология, философия и наукознание плюс двама млади учени до 40 годишна възраст с 

образователна и научна степен съответно по социология и философия. 

(4) Първоначално избраната КПНМУУ приема критерии за оценка съобразно чл. 4 (2). 

(5) При следващите издания на конкурса съставът на КПНМУУ се формира от: 

а) четиримата наградени на предходния конкурс; 

б) от един хабилитиран по социология или философия учен, който може да бъде на 

пълен щат в ИИОЗ или във външна научна институция. 

(6) Научният съвет попълва или променя състава на КПНМУУ при извънредни 

обстоятелства, както следва: 

(а) неспособност на някой от нейните членове да вземе участие при провеждането на 

конкурса поради болест, нежелание, смърт и др. 

(б) констатирани сериозни нарушения на Устава и/ или Етическия кодекс на БАН, 

както и на Законодателството на Р. България. 

(в) в случаи, описани в чл. 4 (5). 

(7) На първото си заседание КПНМУУ избира свой Председател, който докладва 

решенията й за награждаване на млад и утвърден учен пред НС на ИИОЗ. 

(8) Членовете на КПНМУУ нямат право да участват при първото обявяване на 

конкурса. 

(9) При следващи провеждания на конкурса на ИИОЗ членовете на КПНМУУ спазват 

реда, описан в настоящия Правилник. 

 

ЧЛ. 3. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИТЕ НА ИИОЗ – БАН 

 

(1) Провеждането на конкурса се утвърждава с решение на НС на ИИОЗ. 

(2) Условията за кандидатстване: 



а) се изпращат от ръководството на НС до всички учени от ИИОЗ в електронен вид; 

б) качват се на сайта на ИИОЗ от служителя, отговарящ за неговата поддръжка. 

(3) Решението на НС за обявяването на конкурса се закача разпечатано на 

информационните табла в трите сгради на ИИОЗ. 

(4) Участието в конкурса е индивидуално. 

(5) За наградите на ИИОЗ могат да кандидатстват учени, които са били през 

последните три години на пълен трудов договор в института и продължават да бъдат на 

пълен щат до изтичането на крайния срок за провеждане на конкурса – връчването на 

наградите съобразно чл. 6 (2). 

(6) Участниците в конкурса за млад учен трябва да притежават образователната и 

научна степен „доктор” и да не са по-възрастни от 40 години в деня на изтичане на срока за 

подаване на предложенията, като за майки с деца възрастта се увеличава с по една година за 

всяко дете. 

(7) Минималното изискване за присъждането на наградата на утвърден учен е 

заемането на академичната длъжност „доцент”. 

(8) В конкурса не може да участва Директорът на ИИОЗ. 

(9) Участниците в конкурса могат да кандидатстват само с една самостоятелна 

публикация: монография, статия или студия. 

(10) Участие на колектив от двама или повече учени се допуска при наличието на 

сериозни основания за приемане на изключителната значимост на тяхното постижение в 

съответната научна област. 

(11) В последния случай – при положение, че се спазват всички останали изисквания 

на настоящия Правилник, – членовете на колектива трябва предварително да подпишат 

споразумение кой ще ги представлява в КПНМУУ, ако им бъде присъдена награда. 

(12) Участниците в конкурса подават в отдел „Човешки ресурси”: 

а) молба, адресирана до КПНМУУ (пълното наименование); 

б) две копия на най-значимата им публикация, придружени от пълна библиографска 

справка. 



 

ЧЛ. 4. ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

(1) КПНМУУ оценява постъпилите предложения, като взема предвид техния 

теоретичен или наукоприложен принос. 

(2) За всеки конкурс членовете на КПНМУУ приемат критерии за оценка преди 

изтичането на крайния срок за подаване на предложенията. 

(3) КПНМУУ избира учените, на които да бъдат присъдени наградите на ИИОЗ – БАН 

с обикновено мнозинство. 

(4) При невъзможност да се участва пряко в заседанията на КПНМУУ се допуска 

виртуално участие. 

(5) По своя преценка КПНМУУ може да не присъди награда на млад или утвърден 

учен. 

(6) Решенията на КПНМУУ са окончателни и не подлежат на обжалване. 

 

ЧЛ. 5. СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ НА МЛАД И 

УТВЪРДЕН УЧЕН В ИИОЗ – БАН 

 

(1) Подаването на документи за участие в конкурса започва от 15-ти януари и изтича в 

края на февруари на годината, следваща тази, за която ще се оценяват постиженията на 

кандидатите. 

(2) КПНМУУ прави преглед на подадените документи и взема решение до 31-ви март. 

(3) Председателя на Комисията информира НС на ИИОЗ за победителите в конкурса 

на първото заседание през м. април. 

 

 



ЧЛ. 6. ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА ИИОЗ – БАН 

 

(1) Ръководството на НС оповестява резултатите от конкурса: 

а) пред служителите на ИИОЗ по електронен път, като качва имената на победителите 

на сайта на института; 

б) по възможност – посредством средства за масови комуникации, социални медии и 

др. 

(2) Наградите на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН са грамота и парични 

средствата, които се осигуряват от бюджета на института по предложение на Директора след 

съгласуване с главния счетоводител. 

(3) Размерът на паричната стойност на наградите по ал. 2 се гласува от НС на ИИОЗ –

БАН. 

(4) Грамотите на наградените учени се връчват от Директора на ИИОЗ – БАН в 

навечерието на 24-ти май на тържествено заседание на Научния съвет или на Общото 

събрание на ИИОЗ. 

(5) Удостоените с награда не могат да кандидатстват повторно в конкурса на ИИОЗ 

през следващите пет години. 

 

Правилникът за присъждане на наградите на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН е 

приет от Научния съвет на ИИОЗ – БАН на 22.01.2019 г. и може да бъде коригиран и/ 

или допълван само от НС на ИИОЗ – БАН. 
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