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С Т А Т У Т 

 

НА ОТЛИЧИЕ „ДОКТОРАНТ НА ГОДИНАТА” 

НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 

1. ЦЕЛ 

Целта на отличието „Докторант на годината“ е да изрази признание за постигнати 

особено високи резултати в процеса на обучение в ОНС „Доктор“, а така също да 

поощри и популяризира постиженията на докторантите от Икономически университет 

– Варна. 

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Статутът за определяне на отличието „Докторант на годината“ се приема с решение 

на Академичния съвет на ИУ – Варна. 

2.2. Отличието „Докторант на годината“ се присъжда на конкурсен принцип веднъж 

годишно. То може да се връчва многократно на едно и също лице.  

2.3. За отличието „Докторант на годината“ могат да бъдат номинирани лица, които към 

датата на обявяване на конкурса: 

- се обучават в ОНС „доктор“ в Икономически университет – Варна в редовна, задочна 

или самостоятелна форма на обучение; 

- са отчислени с право на защита, но не повече от шест месеца след тяхното 

отчисляване. 

2.4. Процедурата за кандидатстване се счита за открита, след като бъде обявена 

публично на официалния сайт на Икономически университет – Варна. 

2.5. Информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и 

процедурата за номиниране са публични и се предоставят от отдел НИДД на официалната 

страница на Икономически университет - Варна. 

2.6. Отличеният докторант получава грамота и значката на ИУ-Варна. 

2.7. Периодът, за който се разглеждат активностите на номинираните, е от 1 март на 

предходната година до 1 март на текущата година, с изключение на резултатите от 

положените докторантски минимуми, които се вземат предвид за целия срок на обучение. 

2.8. В случаите, когато за съответната година не бъдат подадени документи на 

докторанти съгласно установения ред, отличието не се присъжда. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

3.1. За отличието могат да кандидатстват докторанти в Икономически университет - 

Варна, които: 

- се обучават в редовна, задочна или самостоятелна форма на обучение или са отчислени 

с право на защита, но не преди повече от шест месеца; 

- са изпълнили всички дейности, предвидени в индивидуалните им планове до този 

момент; 

- нямат отрицателни атестации по време на своето обучение. 
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3.2. Всеки докторант, желаещ да участва в конкурса, предоставя следните документи: 

- копие от заповед да зачисляване в докторантура; 

- формуляр-декларация по образец (приложение 1, налична в сайта на НИДД); 

- становище от научен ръководител за изпълнението на дейностите от индивидуалния 

план на докторанта; 

- препис-извлечения от заседания на катедрен съвет, съдържащи резултатите от 

атестациите на докторанта; 

- копия на публикациите, с които докторантът кандидатства (при налични такива); копия 

от документи, удостоверяващи призови места или участия в посочените в декларацията 

конкурси, научни форуми, научни проекти, състезания, олимпиади и др. (описани 

подробно в т. 3.3). 

3.3. Всяка една дейност през периода носи определен точков актив, както следва: 

3.3.1.   За извършени през периода публикации в страната и чужбина, както следва: 

Вид публикация 

Индексирана в 

Scopus или Web 

of Science 

Друго 

индексирано 

издание 

В неиндексирано 

издание 

Участие в 

монографичен труд 
30 т. 20 т. 10 т. 

Студия 45 т.  30 т. 15 т. 

Статия 30 т. 20 т. 10 т. 

Доклад 20 т. 10 т. 5 т. 

Участие в 

изготвянето на 

учебник 

20 т. 

Участие в 

изготвянето на 

учебно помагало 

20 т. 

Други Точки могат да бъдат присъдени по преценка на комисията, в 

зависимост от естеството и сложността на публикацията. За 

аналог се използва представената по-горе точкова система. 

Всяка публикация се удостоверява посредством копие на публикувания текст, заглавната 

страница и съдържанието на изданието или чрез служебна бележка, ако разработката е 

под печат.   

3.3.2. За участия в научни форуми: 

- в страната – 3 т. 

- в чужбина – 5 т. 

Удостоверяват се чрез копие от сертификат за участие или друг документ, удостоверяващ 

извършената активност.  

3.3.3. Получени грамоти и награди от международни конкурси, състезания или 

олимпиади: 

- I-во място – 50 т.; 

- II-ро място – 45 т.; 
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- III-то място – 40 т. 

3.3.4. Получени грамоти и награди от национални конкурси, състезания или олимпиади: 

- I-во място – 40 т.; 

- II-ро място – 35 т.; 

- III-то място – 30 т. 

3.3.5. Получени грамоти и награди от местни конкурси, състезания или олимпиади: 

- I-во място – 30 т; 

- II-ро място – 25 т; 

- III-то място – 20 т. 

Активностите по т. 3.3.3 - 3.3.5 се удостоверяват чрез копие от получената грамота или 

сертификат от съответния конкурс, състезание или олимпиада.  

3.3.6. Получени награди в полза на Икономически университет – Варна, следствие 

активната работа на докторанта – 30 т.  

Удостоверяват се чрез документ, удостоверяващ прекия принос на докторанта или чрез 

служебна бележка,  издадена от ресорния заместник-ректор.  

3.3.7. Осъществена мобилност (по програми Erasmus+, CEEPUS и др.) през оценявания 

период – 30 т.  

Удостоверява се чрез сертификат за участие в програма за обмен, издаден от отдел 

„Международно сътрудничество“.   

3.3.8. Участия в проекти, както следва: 

- проект за подпомагане разработването на емпирична част на докторска дисертация – 

20 т.; 

- проект за частично финансиране на научни форуми – 5 т.; 

- проект за научно-приложно изследване – местно ниво – 10 т.; 

- проект за научно-приложно изследване – национално ниво – 20 т.; 

- проект за научно-приложно изследване – международно ниво – 30 т.; 

- други научни проекти – точки се присъждат по преценка на комисията, в зависимост от 

естеството и сложността на извършените активности, но не повече от 30 т. 

Удостоверяват се чрез копия на страници в проектната документация, доказващи 

участието на докторанта. 

3.3.9. Участия в обучения, както следва: 

- курсове от докторско ниво – 5 т.; 

- други обучения в областта на докторската програма - местно ниво – 5 т.; 

- други обучения в областта на докторската програма - национално ниво – 10 т.; 

- други обучения в областта на докторската програма - международно ниво – 15 т.; 

Удостоверяват се чрез копия на сертификати, дипломи или други приложими документи 

от проведените обучения. 

3.3.10. Участие на докторанта в стипендиантска програма през периода – 30 т.; 

Удостоверява се посредством копие на сключения договор с отпускащата стипендията 

организация.  

3.3.11. Осъществена експертна дейност/ внедрени иновации в практиката в областта на 

докторската програма – 30 т.  

Удостоверява се посредством служебна бележка от консултираната организация, в която 
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се описва естеството на осъществената експертна дейност или на внедрената иновация.  

3.3.12. Предсрочно отчисляване от докторантура (над 3 месеца по-рано от първоначално 

предвидения срок) – 20 т.; 

Удостоверява се чрез препис-извлечение на заседание на катедрен съвет.  

3.3.13. Средният успех от положените докторантски минимуми носи актив, равен на 

цифрите след десетичната запетая, разделен на 10. Точките се присъждат при среден 

успех над 5.00. В случай че докторантът до момента не е положил изпити от 

докторантския си план, се взема предвид усреднената оценка от кандидат-докторантските 

изпити (по специалност и език). Закръглянето е в полза на докторанта. 

Пример: 

Много добър (5,30) – 3 т.; 

..... 

Отличен (5,51) – 6 т.; 

..... 

Отличен (6,00) – 10т. 

3.3.14. Други изяви – точки се присъждат по преценка на оценяващата комисия.  

3.4. Точки се присъждат за всяка една призната публикация, постижение или извършена 

активност поотделно.  

3.5. Извършените през съответния период публикации, с които докторантът 

кандидатства за отличието, трябва да бъдат заведени в Регистъра на публикациите на 

Икономически университет – Варна.  

3.6. При наличие на съавторство, точките за извършените публикации се редуцират на 

база на броя съавтори. 

3.7. Документите се подават в кабинета на отдел НИДД към Икономически университет 

– Варна в срок, предварително оповестен на сайта на организацията. 

3.8. При некоректно представени данни или документи, кандидатът губи право за 

участие в процедурата. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ 

4.1. Оценяващата комисия се състои от петима членове, определени със заповед на 

Ректора на Икономически университет – Варна.   

4.2. Членовете на комисията нямат право да участват в процедурата за кандидатстване. 

4.3. Комисията заседава и определя предложението за носител на отличието не по-късно 

от 10 април на съответната година, както и две резервни кандидатури. 

4.4. При кандидатстване с изява, различна от посочените в т. 3.3., комисията е 

компетентният орган, който се произнася дали същата може да използва и съответно 

определя нейната тежест. 

4.5. Председателят на комисията внася предложението в Академичен съвет не по-късно 

от 20 април.  

4.6. Членовете на Академичния съвет приемат или отхвърлят с явно гласуване внесеното 

предложение. При отрицателен вот гласуването се насочва последователно към 

подадените резервни кандидатури.  

4.7. Отличието „Докторант на годината“ се връчва от Ректора на Икономически 
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университет – Варна на празника на университета – 14 май. 

 

Настоящият статут е приет на заседание на Академичен съвет на 31.10.2019  г. (Протокол 

№ 4). 

  


