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УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА НА НОМИНИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ
на "ГОДИШНА НАГРАДА НА РЕКТОРА” НА ВТУ „Т. Каблешков”
ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези указания се определя редът за номиниране и получаване на "Годишна
награда на Ректора” („Наградата”) на ВТУ за принос в развитието на университета.
Чл. 2. Наградите са :
1. персонални
2. екипни
3. учен на ВТУ „Т. Каблешков”
4. преподавател на ВТУ „Т. Каблешков”
и се присъждат на студенти, докторанти, академичен и неакадемичен състав на
ВТУ за които са представени предложения за номиниране.
Чл. 3. (1) Предложенията за номиниране по изброените точки е придружено с
оценка въз основа на критерий за тях:
1. учебно-изследователска работа на отделни студенти или екипи заедно с
научния ръководител (Приложение 1) ;
2. научно-изследователска работа на студенти, докторанти, “Учен на ВТУ” или
екипи от преподаватели, докторанти и студенти (Приложение 2);
3. високи постижения на служители в основната им дейност, инициативност и
развитие на работното си място (Приложение 3);
4. постижения в учебната, художественотворческа или спортна дейност на
студенти, докторанти и „Преподавател на ВТУ” (Приложение 4) .
(2) Оценката е за период от една календарна година.
За докторанти оценката по точка 4 е за годината на полагане на последния
изпит от докторантския минимум.
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За преподаватели оценката по точка 2 и 4 е за цялостна дейност и се прави
след - значимо (по преценка на преподавателя) събитие в научната, съответно в учебната
му дейност.
Чл. 4. Материални носители на Наградите
По случай патронния празник на университета -13 януари се връчват:
А) по 1-ва точка на ал.1 на чл.3 – награди,
- свидетелства за даването им и парични награди: до 3 персонални на студенти – по
200лв. и до 3 на екип по 400лв
- грамоти за номинации в конкурса.
Б) по 2-ра точка на ал.1 на чл.3 – награди,
- свидетелства за даването им и парични награди: до 2 персонални за студент и
докторант по 200 лв. и до 2 за екип по 600 лв.;
- грамоти за номинации в конкурса;
В) по 3-та точка на ал.1 на чл.3 – до 3 персонални награди – по 200 лв.
По случай
Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост - 24 май се връчват:
Г) по точка 4-та на ал.1 на чл.3 - награди
- свидетелства за даването им и парични награди по 150 лв. – до 6 за студенти и до
3 за докторанти;
- грамоти за номинации в конкурса;
Д) наградите
- сертификат „Учен на ВТУ”, златна значка на ВТУ и парична награда от 1200 лв.
-

сертификат „Преподавател на ВТУ”, сребърна значка на ВТУ и до 3 парични
награди по 600 лв.

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОМИНИРАНЕ
Чл. 4. Предложението за номиниране по точка 1–ва на чл.3 ал. 1 (учебноизследователска работа) трябва да съдържа следното:
(1) За номинация на студенти се представя доказателствен материал най-малко
по една от позициите. Постижения и по други позиции е предимство.
Доказващият материал съдържа: Програма на семинара, електронно копие от
доклада и рецензия от водещ преподавател.
(2) За номинация на екипи от студенти и преподаватели се представя
доказателствен материал най-малко по първа и една от останалите позиции.
1. доказателственият материал по първа позиция съдържа: Програма на
семинара, електронно копие от доклада и рецензия от водещ преподавател.
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2. доказателственият материал по останалите позиции съдържа: Електронно
копие на разработката, рецензия на водещ преподавател и протокол от
заседанието на звено приело разработката.
Предимства
Документи от университетски звена за реализация или намерение за
реализация на проектите.
Представяне на физическият модел – по трета позиция
Чл. 5. Предложението за номиниране по точка 2-ра на чл.3 ал. 1 (научноизследователска работа ) трябва да съдържа следното:
(1) За номинация на студенти и докторанти се представя доказателствен
материал най-малко по две от позициите. Постижения и по други позиции е
предимство.
За всяка публикация се представя копие на хартиен носител. (Име, година и брой и

страница на научното списание)

За публикации, приети за печат в периода по ал.2 на чл.3, се представя копие на
публикацията и писмено потвърждение от списанието (писмо, електронна поща или факс).
За научните продукти на електронен носител се предоставя копие или електронен
адрес, където продуктът може да бъде намерен.
За публикувано резюме се представя копие от заглавната страница на сборника и
копие на резюмето.
При отчитане на участие в научен форум с постер, се представя копие от
програмата на форума и копие на постера (формат А4).
(2) За номинация за „Учен на ВТУ” оценката е за цялостна научна дейност и се
прави след значимо (по преценка на преподавателя) събитие в научната му дейност.
За доказване участието в научната мрежа (клъстер, асоциация) , програма или
управителен комитет на научна програма или мрежа се представя публикуван списък на
колектива, включен в научната мрежа или програма (допуска се и интернет адрес на посочения
списък).

За всяка публикация в списание се представя копие на хартиен носител и
стойността на импакт фактора;
За монография – се представя копие на цифров носител;
За дисертация (доктор на науките) – се представя автореферат и копие на
документ за защита;
За последователи – списък с имената на обучавани докторанти и развитие на
докторантите (защити, хабилитации);
За всяко авторско свидетелство, полезен модел, патент, се представя копие на
доказателствените документи.
За всяко цитиране, се представя копие на хартиен носител или се посочва
електронна база данни, в която е отразено цитирането
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За публикации, приети за печат в периода по ал.2 на чл.3, се представя копие на
публикацията и писмено потвърждение от списанието (писмо, електронна поща или факс).
За научните продукти на електронен носител се предоставя копие или електронен
адрес, където продуктът може да бъде намерен.
При участие в експертна работна група се представя копие от документ,
удостоверяващ участието в работната група (копие от заповед или публикуван списък като се
допуска и интернет адрес).

Участието в редакционни колегии на списания или в програмни (научни) комитети
на международни научни форуми се доказва с удостоверение или копие на страницата на
списанието със списъка на редакционната колегия, респективно - на сборника на форума
със списъка на програмния комитет.
(3) За номинация на екипи от студенти и преподаватели се представя
доказателствен материал най-малко по първа и една от останалите позиции.
За всяка публикация в списание се представя копие на хартиен носител и
стойността на импакт фактора, ако има такъв;
За всяко авторско свидетелство, полезен модел, патент, се представя копие на
доказателствените документи.
За публикации, приети за печат в периода по ал.2 на чл.3, се представя копие на
публикацията и писмено потвърждение от списанието (писмо, електронна поща или факс).
За научните продукти на електронен носител се предоставя копие или електронен
адрес, където продуктът може да бъде намерен.
При участие в научен форум с постер, се представя копие от програмата на форума
и копие на постера (формат А4).
Разработката на научноизследователски проекти от институтски, национален или
международен мащаб със оригинални научни или приложни резултати се доказва с копие
на договора, отчет и рецензии.
Внедрените резултати от проекти се доказват с потвърждаващи документи.
За доказване участието на екип в научен или научен-инфраструктурен проект с
базова организация, различна от ВТУ се представя копие от договора.
Чл. 6. Предложението за номиниране по точка 3–та на чл.3 ал. 1 (високи постижения
на служители) са за цялостна дейност и : трябва да отговарят на критериите (Приложение
3)
Предимства
Атестиране с висока оценка
Чл. 7. Предложението за номиниране по точка 4–та на чл.3 ал. 1 (учебна,
художественотворческа или спортна дейност) трябва да съдържа следното:
(1) За номинация на
студенти и докторанти се представя доказателствен
материал най-малко по една от позициите. Постижения и по други позиции е
предимство.
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Доказващият материал съдържа: Уверение издадено от учебен или научен
отдел. Участието в художественотворчески и спортни изяви се доказва с копие от
документ: удостоверение, грамота и др.
(2) За номинация за „Преподавател на ВТУ” оценката е за цялостна учебна
дейност и се прави след значимо (по преценка на преподавателя) събитие в учебната
му дейност.
1. За доказване участието в образователен проект, програма или
управителен комитет на образователна мрежа (сдружение, асоциация) се
представя:
- договор и програма на проекта.
- публикуван списък на членове, включени в образователната мрежа.
- други документи потвърждаващи ефект от дейността по проекта, програмата или образователната мрежа.
2. доказателственият материал по останалите позиции съдържа:
- утвърден и изпълнен проект на лаборатория, учебен кабинет или център с
необходимите учебни помагала за работа с тях, рецензия на водещ преподавател и
протокол от заседанието на звено приело разработките;
- учебници и учебни помагала, както и зареждане в своя профил на e-learning
системата на курсове, упражнения, тестове и други;
- проекти за обучение към ЦСДК и ПО;
- документи на нормативна база и учебна документация.
РАЗДЕЛ III ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВАТА ЗА НАГРАДАТА
Чл.8 (1) Средствата за Наградата се осигуряват от:
- собствени приходи (такси, наеми, лихви, продажба на имущество);
- парични дарения, предназначени от дарителя за Наградата;
- целево предоставени извънбюджетни средства;
- разходи за представителни цели от бюджета на ВТУ „Т. Каблешков”
(2) Посочените източници на средства се изразходват в поредността на
изброяването им. При недостиг на средства за даване на Наградата Академичният съвет
по предложение на Ректора и при спазване на вътрешните нормативни актове на ВТУ
може да разреши необходимите средства да се набавят и от други източници.
РАЗДЕЛ IV ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОМИНИРАНЕ
Чл. 9. (1) Номинациите могат да се предлагат от звена като: Ректорски съвет,
деканати, катедри на ВТУ,
отдели,
центрове, СС – за номинация „Преподавател на
ВТУ”

(2) Номинираният за награда не е задължително да принадлежи или да е
принадлежал към звеното – предложител.
(3) Самономиниране не се допуска.
(4) Предложенията:
1. по точки 1,2 и 4 от ал.1 на чл.3 трябва да са подписани от ръководителя на
предлагащото звено (с декларация, че предложението изхожда от звено и с посочване на броя на
членовете, подкрепили предложението)
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2. по точка 3 от ал.1 на чл.3 трябва да са подписани от ръководителя на
предлагащото звено (с декларация, че с предложението е съгласувано със звеното и с посочване
на броя на членовете, подкрепили предложението)

Чл.10 (1) Номинациите за получаване на Наградите, ако няма изрична заповед на
Ректора, трябва да са заведени в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков” най-късно:
1. по точки 1,2,3 и номинациите за „Преподавател на ВТУ” по т.4 от ал.1 на
чл.3 - до края на м. ноември на съответната година
2. по точка 4 (без номинациите за „Преподавател на ВТУ”) от ал.1 на чл.3 - до
края на м. март следващата година.
(2) Предложението се придружава от кратко описание на дейността и заслугите на
номинацията, както и потвърждаващи документи съгласно Приложения 1,2,3,4.
РАЗДЕЛ V. КОЛЕГИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НОМИНИРАНЕ.
КВОРУМ. ГЛАСУВАНЕ. НЕРАВЕНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ. МНОЗИНСТВА
Чл. 11. Колегията за оценяване на предложенията (Колегията):
(1)

По точки 1,2 и 4 (учебноизследователска, научноизследователска и учебна,
художественотворческа или спортна
дейност) от ал.1 на чл.3 (без
номинациите за „Учен на ВТУ” и „Преподавател на ВТУ”) се състои от : зам.
ректорите, деканите, председателя на ОС, ръководството на АС и
завеждащ СОПКОАС.

(2)

По точка 3 (високи постижения на служители) на чл.3 ал.1 се състои от зам.
ректорите, гл. счетоводител, р-л на стопанско направление и охрана, р-л
отдел ЧРД, р-л ЕЦИТО, завеждащ СОПКОАС.

(3)

За номинации „Учен на ВТУ” и „Преподавател на ВТУ” се състои от
равен брой ръководители и зам. ръководители на специални и
общотехнически катедри (математика и ХНЧЕ се отчитат към
общотехническите), зам. ректорите, деканите, председателя на ОС,
ръководството на АС, ръководство на СС – за номинацията „Преподавател
на ВТУ” и завеждащ СОПКОАС.

(4)

Заседанията на Колегиите се свикват от Ректора, който ги и ръководи.

Чл. 12. (1) Представените в Колегията по ал.3 на чл.11 катедри се определят, за
всеки отделен случай, със заповед на Ректора най-късно една седмица след изтичане на
сроковете по ал.1 на чл.10.
(2) Преди Колегията по ал.3 на чл.11 да се произнесе задължително изслушва по две
независими становища на консултанти от научната област на номинирания кандидат.
Становищата трябва да са дадени от консултанти, които не принадлежат към научното
звено, в което работи кандидатът. При множество кандидатури за всяка от тях се дават по
две становища. Ако две или повече кандидатури са от една и съща научна област,
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становищата се дават от едни и същи консултанти. Заплащането на консултантите се
покрива от източниците на средства за наградата (чл. 8) и е в размер на възнаграждението
за становище при хабилитация.
(3) Ако съответната кандидатура е от специална катедра, при гласуването всеки
ръководител на специална катедра
има два гласа, а ръководителите на
общотехническите – по един глас. Ако кандидатурата е от общотехническа катедра, важи
обратното. Ректорът има право на два гласа.
(4) Гласуването е тайно.
(5) Кворумът за заседание на Колегията е три четвърти от представените членове.
(6) За спечелил се смята кандидатът, получил повече от половината подадени
гласове, при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3). Ако такова обикновено
мнозинство не се постигне при първото гласуване, се провежда второ гласуване при
наличие на две кандидатури получили най-много гласове. Ако и при второто гласуване
между двете кандидатури не се стигне до избор при съблюдаване на неравенството на
гласовете (ал.3), решението за даването на Наградата се взема еднолично от Ректора.

РАЗДЕЛ VI.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НОМИНАЦИИ И СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ.
ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Чл. 12. (1) Номинираните
за „Наградата” се информират незабавно за
предложенията за техните кандидатури и за възможността, да предложат допълнителни
активи за своите номинации, както и за сроковете през които могат да го направят;
(2) Спечелите „Наградата” се уведомяват от Ректора незабавно след проведеното
гласуване;
(3) За спечелването на „Наградата” се уведомяват и всички останали лица и звена,
които са представили номинации за „Наградата”;
(4) Връчването на „Наградата” се извършва от Ректора на академична церемония.
Връчването се оповестява предварително по подходящ начин.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Част от годишните награди на Ректора се връчват извънредно на церемонията
по случай 90 – годишнината на ВТУ „Т. Каблешков” през 2012 година.
1. за научно-изследователска работа на студенти, докторанти или екипи от
преподаватели, докторанти и студенти;
2. за „Учен на ВТУ”
3. високи постижения на служители в основната им дейност, инициативност и
развитие на работното си
4. за „Преподавател на ВТУ”;
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5. извънредно за „Млад учен на ВТУ” до 35 години (включително). Номинация
и избор по правилата за „Учен на ВТУ”., но по критериите:








6.

Публикации в специализирани научни списания със съответния ISSN наличието
на импакт фактор е предимство;
Наличието на цитиране на научна продукция от други автори е предимство.
Авторски свидетелства, полезни модели, патенти, реализирани проекти ако са
налични.
Внедрени резултати (потвърдени с документи).
Защитена дисертация за научно-образователната степен „Доктор”
Участие в научен форум с постер;
Разработка на научноизследователски проекти от институтски, национален или
международен мащаб с оригинални научни или приложни резултати.

извънредно за „Млад преподавател на ВТУ” до 35 години (включително) ,
номиниран и избран от Студентския съвет.

§2. Номинациите за получаване на Наградите параграф 1 се извършват до края на
м. март заедно с номинациите по чл.10 ал.1 точка 2.
§3. Извънредните награди
- сертификат „Млад учен на ВТУ”, плакет на ВТУ и до 2 парични награди по 500 лв.
- сертификат „Млад преподавател на ВТУ”, плакет на ВТУ парична награда от 300 лв.
- по т.3 ал.1 на чл.3 - I-ва награда- 500 лв. и II-ра награда – 300лв. и III-та награда -150лв.;
§4. Указанията за реда на номиниране и получаване на "ГОДИШНА НАГРАДА НА
РЕКТОРА” НА ВТУ „Т. Каблешков” за принос в развитието на университета са обсъдени от
Ректорския съвет на университета на 09.01. 2012г.
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КРИТЕРИИ НОМИНИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ
на "ГОДИШНА НАГРАДА НА РЕКТОРА”
НА ВТУ „Т. Каблешков”
ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА
С настоящите критерии се цели да се конкретизират препоръчителните изисквания към
студенти, докторанти, преподаватели и служители на ВТУ „Т. Каблешков”, за да се
избегнат несъответствия и необосновани различия в начина на представяне и вида на
материалите на номинираните за „Наградата на ректора” и да не се допуснат различни
стандарти при тяхното оценяване.

Приложение 1
КРИТЕРИИ ЗА УЧЕБНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА:

1. За номинации на студенти се приемат активи като:





Доклад в специализиран учебноизследователски семинар;
Разработка на бизнес задача с учебноизследователски акцент.
Възможността за приложение в звена и служби на университета е
предимство;
Разработка на курсов проект с учебноизследователски елементи.
Изработката на действащ физически модел е предимство;

2. За номинации на екипи от студенти и преподаватели се приемат активи
като:






Доклад в специализиран учебноизследователски семинар;
Разработка на бизнес проект с учебноизследователски акцент.
Възможността за приложение в звена и служби на университета е
предимство;
Разработка на технически проект с учебноизследователски елементи.
Изработката на действащ физически модел е предимство. ;
Разработка на инженерноприложен проект с учебноизследователски
елементи. Реализацията на проекта в звена на университета е
предимство;
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Приложение 2

КРИТЕРИИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА:

1. За номинации на студенти и докторанти се приемат активи като:






Публикации в специализирани научни списания със съответния ISSN.
Наличието на импакт фактор е предимство;
Статии в научни сборници на научни организации и доклади от научни
форуми, при условие, че са отпечатани в пълен текст, при спазени
изисквания за цитиране и библиография, научна редакция и индексирани с
ISBN;
Публикации в регистрирани електронни издания;
Участие в научен форум с постер.

2. За номинации на преподаватели за „Учен на ВТУ” се приемат активи
като:











Участието в научната мрежа (клъстер, асоциация), програма или
управителен комитет на научна програма или мрежа (клъстер, асоциация)
Публикации в специализирани научни списания със съответния ISSN и
импакт фактор;
Цитиране на научна продукция от други автори.
Участието в редколегии на списания или в програмни комитети на
международни научни форуми
Участие в експертна работна група (например научни журита, СНС, Комисии на
ВАК)

Монографии и студии, които съдържат резултати от собствени научни
изследвания на кандидата;
Авторски свидетелства, полезни модели, патенти, реализирани проекти.
Внедрени резултати (потвърдени с документи).
Защитена дисертация за научната степен „Доктор на науките”
Последователи – обучавани и защитили докторанти

3. За номинации на екипи от студенти, докторанти и преподаватели се
приемат активи като:







Публикации в специализирани научни списания със съответния ISSN .
Наличието на импакт фактор е предимство;
Участие в научен форум с постер;
Авторски свидетелства, полезни модели, патенти, реализирани проекти.
Внедрени резултати (потвърдени с документи).
Публикации в чуждестранни реферирани списания.
Разработка на научноизследователски проекти от институтски, национален
или международен мащаб със оригинални научни или приложни
резултати..(Един научен или научноприложен проект има оригинален принос в науката,
когато води до получаване на нови научни знания, или до полезно увеличаване на
знанията в дадена научна област, съдържа нови зависимости и изводи. Той има
приложни резултати, когато осигурява възможност за реализирането на нови
ефективни методи, средства и подходи за тяхното практическо приложение.)
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Приложение 3
КРИТЕРИЙ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ
НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ”









Оптимално планиране, организиране и изпълнение на
собствената
дейност.
Постигане на поставените качествени и количествени цели.
Спазване или съкращаване на зададените срокове.
Бързо възприемане на задачите
и ориентиране в начините на
изпълнението им.
Висок стремеж към подобрение и усъвършенстване на работата.
Решаваща активност при изпълнение на значими задачи, които са извън
длъжностните задължения.
Лоялност към ВТУ „Т. Каблешков”
Приложение 4

КРИТЕРИИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНА, ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА
ИЛИ СПОРТНА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

1. За номинации на студенти и докторанти се приемат активи като:





Среден успех равен и по-висок от Отличен 5,50 за предходната
календарна година;
Изработка и защита на проект с обща оценка равна и по-голяма от
Отличен 5,50;
Положени изпити на докторантския минимум с оценки равни и по-високи от
Отличен 5,50;
Документи за постижения в художественотворчески или спортни изяви.

2. За номинации за „Преподавател на ВТУ” се приемат активи като:









Участие в образователни проект, програма или управителен комитет на
образователна мрежа (сдружение, асоциация)
Ръководство или участие в модернизация и/или изграждане на
лаборатории, учебни кабинети, центрове;
Автори или съавтори в разработването на учебници и учебни помагала
издадени за обучението на студентите от университета.
Ръководство или участие със значителен принос в проекти, свързани с
обучение (в това число проекти за обучение към ЦСДК и ПО)
Разработка на нормативна база и учебна документация ;
Активно участие в подготовка на документи за акредитация и
постакредитационен контрол;
Участие в експертни групи, свързани с учебна работа; (например експертни
групи към НАОА)

Резултати от проведени анкети и проучвания с обучаемите, извършени от
Комисията за контрол на качеството на обучението, т.2.6 от СОПКОАС;
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