
СТАТУТ 

НА АКАДЕМИЧНАТА НАГРАДА „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“  

ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА  

НА ФИНАНСОВАТА НАУКА И МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

1. ЦЕЛ 

Целта на академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ е да отдаде 

признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и 

изследователската дейност на преподаватели, учени и изследователи от български и 

чуждестранни висши училища и научни организации в областта на финансите и 

местното управление.  

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Статутът за определяне на академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ 

се приема с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна.  

2.2. Академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ се присъжда на конкурсен 

принцип веднъж на всеки две години. Тя може да се връчва еднократно на едно и 

също лице. 

2.3. За академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ могат да бъдат 

номинирани преподаватели, учени и изследователи от различни висши училища и 

научни организации в България и чужбина, показали високи постижения в 

научната и изследователската дейност във финансовата област и местното 

управление. 

2.4. Научните и изследователските постижения на номинираните лица трябва да са в 

следните области: публични финанси, местни финанси, международни финанси, 

финансови пазари и институции, корпоративни финанси, финансови инвестиции, 

банково дело, застрахователно дело и осигуряване, местното управление. 

2.5. Удостоеният с академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ за високи 

постижения в областта на финансовата наука и местното управление получава 

диплом, почетен знак и парична награда от 1 000 (хиляда) лева, определяни със 

заповед на Ректора на ИУ-Варна. 

2.6. Академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ за високи постижения в 

областта на финансовата наука и местното управление се връчва през месец май, 
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по време на годишните чествания по случай създаването на ИУ-Варна, в годината, 

в която не се провежда традиционната научна конференция на университета.  

 

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ 

3.1. На свое заседание Академичният съвет на ИУ-Варна взема решение за обявяване 

на конкурс за присъждане на академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО 

ЧОЛАКОВ“ и приема състава на оценяващата комисия. Съставът на оценяващата 

комисия и нейния председател се предлагат от Ректора на ИУ-Варна. 

3.2. Срокът за подаване на номинации и за тяхното разглеждане от оценяващата 

комисия за годината, през която се връчва наградата, се определя със заповед на 

Ректора на ИУ-Варна. 

3.3. Информация за условията за номиниране, срокът за подаване на номинациите, 

необходимите документи, процедурата и състава на оценяващата комисия се 

публикуват на официалния сайт на ИУ-Варна и се популяризират в медийното 

пространство. 

3.4. За академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ могат да бъдат 

номинирани лица, които са: 

3.3.1. Утвърдени учени и изследователи в областта на финансите и местното 

управление, ползващи се с авторитет в научните среди и обществото; 

3.3.2. Преподаватели с високи постижения във финансовото образование и 

местното управление; 

3.3.3. Автори на значими научни трудове (монографии и студии), които са 

подобаващо оценени сред научната общност. 

3.5. Номинации могат да се подават от Българската академия на науките, висшите 

училища, в т.ч. техните основни звена и катедри, изследователски институти и 

центрове, инициативни комитети и други научни организации.  

3.6. Предложенията се отправят в писмен вид чрез съответна номинационна форма 

(Приложение №1) до Председателя на оценяващата комисия. В номинационната 

форма се указват ясно приносите на номинираната личност в областта на 

финансовата наука и местното управление. Към номинационната форма се 

прилагат копия от документи, които пряко доказват постиженията на 

номинирания – научни и изследователски разработки, грамоти, отличия за високи 

постижения, сертификати, рецензии и отзиви за тях, справка за цитирания и др. 
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3.7. Документите по т. 3.6. се подават в деловодството на ИУ - Варна, в срок до 15 

март на годината, в която се връчва наградата. 

3.8. Получени след крайния срок документи не се разглеждат от оценяващата 

комисия. 

3.9. При липса на номинации или при отрицателно оценени кандидати академичната 

награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ не се връчва за съответната година. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ  

4.1. Решението за присъждане на академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ 

се взема от оценяваща комисия в състав от 7 души (утвърдени учени и видни 

общественици), компетентни да оценят постиженията на номинираните лица. В 

състава на комисията не могат да участват номинирани за наградата кандидати.  

4.2. Председателят на оценяващата комисия свиква и ръководи заседанията на 

оценяващата комисия. Той разпределя задачите измежду членовете на комисията. 

Оценяващата комисия избира секретар, който води протокола на заседанията и 

кореспонденцията на комисията. 

4.3. Комисията разглежда кандидатурите, заседава и обявява решението си не по-късно 

от 15 април на година, в която се връчва наградата. Решението на комисията не 

подлежи на обжалване по вътрешно-административен ред. 

4.4. Председателят докладва решението на оценяващата комисия на заседание на 

Академичен съвет на ИУ-Варна, което се подлага на явно гласуване и се приема с 

обикновено мнозинство. 

4.5. Изборът на носител на академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ се 

прави на заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна в срок до 30 април. 

4.6.  Оценяването на научните и изследователски постижения на номинираните лица се 

извършва от оценяващата комисия по следните критерии: 

4.6.1. Монографични трудове; 

4.6.2. Студии и статии; 

4.6.3. Други научни публикации; 

4.6.4. Участие в международни научни форуми; 

4.6.5. Установени цитирания, в т.ч. индекс на Хирш (h-индекс); 

4.6.6. Участия в научни журита по ЗРАСРБ; 

4.6.7. Участие в научни и изследователски проекти; 
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4.6.8. Преподавателска дейност в България и чужбина; 

4.6.9. Престижни награди и отличия; 

4.6.10. Рецензии от хабилитирани лица за осъществени изследвания.   

4.7. Посочените в т. 4.6. критерии за оценка на номинираните лица се остойностяват 

сумарно до 100 точки по следната скала: 

4.7.1. Монографични трудове – до 30 т., в т.ч.:   

- за всеки брой по 1 т., но не повече от 5 т.  

- за значимост – до 25 т.; 

4.7.2. Студии и статии – до 25 т., в т.ч.:  

 - за всеки брой в реферирани издания по 1 т., но не повече от 5 т.; 

 - за значимост – до 20 т.; 

4.7.3. Други научни публикации (за значимост) – до 5 т.; 

4.7.4. Участие в международни научни форуми – за всяко участие по 1 т., но не 

повече от 5 т.; 

4.7.5. Установени цитирания, в т.ч. индекс на Хирш (h-индекс) – до 10 т. При 

установен h-индекс, равен или по-голям от 2 за самостоятелни 

публикации, се присъждат 5 т.; 

4.7.6. Участия в научни журита по ЗРАСРБ – за всяко участие по 1 т., но не 

повече от 5 т. 

4.7.7. Участие в научни и научноизследователски проекти – за всяко участие по 

1 т., но не повече от 5 т. 

4.7.8. Преподавателска дейност в България и чужбина – до 5 т.; 

4.7.9. Престижни награди и отличия – до 5 т. 

4.7.10. Рецензии от хабилитирани лица за осъществени изследвания – до 5 т. 

4.8.   За положително оценен се счита този кандидат, който е събрал минимум 70 точки 

съгласно скалата по т. 4.7. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПО НАГРАЖДАВАНЕ 

5.1. Академичната награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ за високи постижения в 

областта на финансовата наука и местното управление се връчва на нейния 

носител от Ректора на ИУ-Варна на специална церемония. 

5.2.   Определеният за носител на академичната наградата „ПРОФ. СТАНЧО 

ЧОЛАКОВ“ се уведомява предварително за деня и мястото на церемонията. 
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Номинираното лице декларира своето присъствие на церемонията по връчване 

на наградата. 

5.3. На церемонията присъстват високопоставени официални гости, учени от 

различни научни области, представители на местната власт, бизнеса и медиите. 

5.4. На церемонията се представят животът и делото на проф. Станчо Чолаков и на 

номинирания кандидат. Кандидатурата се представя от представител на 

номиниращата организация.  

5.5. Носителят на наградата изнася публична лекция на избрана от него тема. 

 

Настоящият Статут за определяне на награда „ПРОФ. СТАНЧО ЧОЛАКОВ“ за 

високи постижения в областта на финансовата наука и местното управление е приет на 

заседание на Академичен съвет на 29.06.2017 г. (Протокол № 21). 


