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СТАТУТ
ЗА
НАГРАДА „ВАРНА”
В СФЕРАТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТУТ
ЗА НАГРАДА “ВАРНА”
В СФЕРАТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Настоящият статут определя условията за кандидатстване,
необходимите документи и процедурата за номиниране за награда “Варна” в
сферата на науката и висшето образование.
1. ЦЕЛ
Награда “Варна” в системата на науката и висшето образование има за
цел да удостои с публично признание изтъкнати преподаватели, учени и
научно-изследователски колективи за техния висок професионализъм и
доказан принос в организирането и осъществяването на учебната и научноизследователската дейност.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. Награда “Варна” в системата на науката и висшето образование се
присъжда всяка година по повод 24 май - Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост.
2.2. Награда “Варна” се присъжда на преподаватели, учени, научни
колективи от висшите училища и научно-изследователските институти на
територията на Община Варна за значими постижения в научната и
преподавателската им дейност през периода от 24 май на предходната
година до 24 май на настоящата година.
2.3. Награда “Варна” може да се присъжда и посмъртно.
2.4. Награда “Варна” се присъжда в основните научни области:
- хуманитарни науки
- природни науки
- обществени науки
- технически науки
2.5. Общият брой на носителите на награда „Варна” е 8 (четири
индивидуални и четири колективни).
2.6. При липса на значими постижения за някои от изброените в т. 2.4.
научни области, награда “Варна” не се присъжда.
2.7. Награда “Варна” се присъжда с решение на Общински съвет Варна по мотивирано предложение на ПК “Наука и образование” към
Общински съвет - Варна.
2.8. Организацията по връчването на наградата се осъществява от
Община Варна.
2.9. Награда “Варна” се връчва от Кмета на град Варна и
Председателя на Общински съвет – Варна на тържествена церемония в
навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост.

2.10. Имената на наградените се вписват в почетната книга на град
Варна.
2.11. Награда “Варна” включва: диплом, нагръден знак и парична
награда в размер на 1000 лева за индивидуална и 2000 лв. за
колективна награда.
3. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ
3.1. В срок до 30 март в писмен вид се правят аргументирани
предложения за награждаване, които включват:
- мотивация /обосновка/ на предложението, като се посочва
задължително научната област за която се кандидатства, съгласно т. 2.4;
- професионално- творческа справка за кандидата;
- кратко описание на дейността /разработката/.
Предложенията могат да бъдат подкрепени със следните документи:
становища, препоръки, независими оценки, анкети, награди, отличия и
други.
3.2. Предложения могат да се правят от академичните и научни
ръководства на висши училища и научно-изследователски институти и от
управителните съвети на професионални и граждански сдружения.
3.3. Всеки вносител на предложения има право да внесе само по една
кандидатура.
3.4. Предложенията се внасят в деловодството на община Варна с
официално писмено предложение до Общински съвет – Варна, подписано
от съответната институция, не по-късно от 30 март на съответната година.
3.5. Експертната комисия се състои от следните членове, предложени
от:
- ПК “Наука и образование “ – трима;
- Представител на Община Варна – един;
- От висшите училища и научно – изследователските институти на
територията на Община Варна – по един представител излъчен от
съответната институция.
- По един представител от Научно-техническите съюзи и Съюз на
учените.
Председателят на ПК „Наука и образование” е председател на
експертната комисия.
3.6. Ако член на експертната комисия бъде номиниран, същият няма
право да участва при селекцията на номинациите и при гласуване на
предложенията за награждаване. На негово място се определя друг
представител от съответната институция.
3.7. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на
Кмета на Община Варна в срок до 20 март.
3.8. В срок до 15 април експертната комисия изготвя писмени
предложения до ПК “Наука и образование”, които включват до три

номинации във всяка научна област, за която има постъпили кандидатури и
ги обявява в медиите.
3.9. Номинациите се обявяват в средствата за масова информация за
публично обсъждане.
3.10. ПК “Наука и образование” на свое заседание излъчва по едно
предложение във всяка област –индивидуални и колективни номинации.
3.11. Председателят на ПК “Наука и образование” внася предложение
за решение на заседание на Общински съвет – Варна.
(Наградата е учредена с решение на Общински съвет Варна Протокол № 33/15,24 и 29 април 2002 г. )
Статутът е приет на редовно заседание на областния съвет за наука и
висше образование на 12 март 2003 г.
Статутът е приет с решение на Общински съвет – Варна № 25919(45)/09.04.2003 г.; изменен и допълнен с решение на ОбС – Варна № 46759(50)/24.01.2007 г.; № 746-18/9/25,28.07.2008 г; № 792-3/14/19.12.2012 г.);
№ 906-5(16)/27.03.2013 г.

