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УТВЪРЖДАВАМ  
НАЧАЛНИК  НА  ВВМУ  „Н . Й . ВАПЦАРОВ " 
ФЛОТИЛЕН  АДМИРАЛ  ПРОФ . Д.В .Н . 	 БОЯН  МЕДНИКАРОВ  

16.G~-.гого  г . 

ст  ут  
за  удостояване  с  награ  а  за  научни  постижения  

~ 

на  ВВМУ  „Н . И . Вапцаров " 

Чл . 1. Настоящият  статут  има  за  цел  да  регламентира  реда  за  удостояване  
с  награда  за  научни  постижения  на  ВВМУ  „Н . Й . Вапцаров ". 

Чл . 2. Удостояването  с  наградата  за  научни  постижения  може  да  се  
извърши  само  ако  удостоеният  е  преподавател  на  основен  трудов  във  ВВМУ  
„Н .Й . Вапцаров ", участващ  в  акредитацията  със  значим  принос  в  научните  
изследвания . 

Чл . З . (1) Удостояването  се  извършва  с  решение  на  Академичния  съвет  на  
ВВМУ . 

(2) Наградата  не  може  да  се  присъжда  посмъртно . 
Чл . 4. При  удостояването  с  наградата  Академичният  съвет  отчита  

комплексно  следните  показатели : 
Публикационна  дейност , цитируемост  и  индекс  на  Хирш  по  данни  на  

Световно  известните  бази  данни  (Scopus u Web of Science); 
Ръководство  и  участие  в  научноизследователски  проекти ; 
Научно  рецензиране  и  научно  редактиране , по  количеството  рецензии  

(Peer Reviews c оценката  за  тях) и  редакторски  записи  в  научни  списания , 
включенй  в  специализираната  платформа  РиЫопs; 

Патенти  и  авторски  свидетелства  по  данни  на  патентните  бюра . 
Чл . 5. (1) Наградата  е  грамота  и  нагръден  знак  и  се  присъжда  ежегодно . 

Тя  се  съпровожда  с  връчване  на  парична  сума . Размерът  на  паричната  сума  се  ., 
определя  от  Академичния  съвет  на  ВВМУ  „Н .И . Вапцаров ". 

(2) Грамотата  се  оформя  по  образец , съгласно  приложение  1. 
(3 ) Нагръдният  знак  се  изработва  по  образец , съгласно  приложение  2. 
Чл . б . Наградата  има  две  разновидности . 
С  награда  „Доктор  Георги  Пецов " се  награждават  изследователите  от  

факултет  „Навигационен " и  Департамент  за  следдипломна  квалификация  и  
обучение  на  чуждестранни  студенти ; 
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Чл. 7. Процедура по номиниране. 
(1) Аргументираните предложения за награждаване се дават в писмен вид и 

включват: 
а. Мотивация (обосновка) на предложението, като се посочва задължително 

научната област за която се кандидатства; 
б. Професионално-творческа справка за кандидата;  
в. Кратко описание на дейността (разработката). 
г. Предложенията могат да бъдат подкрепени със становища, препоръки, 

независими оценки, анкети, документи, удостоверяващи отличия на номинирания и 
други. 

(2) Всеки вносител на предложения има право да внесе само по една 
кандидатура. 

(3) Предложенията се внасят в секретариата на Академичния съвет в срок два 
месеца от насрочената дата за връчване на наградата. 

(4) Номинациите се обявяват в сайта на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за публично 
обсъждане. 

Чл. 8. Експертна комисия. 
(1) Експертната комисия за оценка на номинациите се състои от пет 

хабилитирани преподаватели на ВВМУ. 
(2) Членовете на комисията се одобряват на първото заседание на 

Академичния съвет за годината. 
(3) Заместник-началникът по учебната и научна част е постоянен председател 

на експертната комисия по право. 
(4) Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на 

Началника на ВВМУ. 
(5) Ако член на експертната комисия бъде номиниран, същият няма право да 

участва при селекцията на номинациите и при гласуване на предложенията за 
награждаване.  

(6) В срок до един месец експертната комисия изготвя писмени предложения 
до АС, за които има постъпили кандидатури. 

Чл. 9. Статутът може да бъде изменян с решение на Академичния съвет по 
предложение на: 

Koмандването на ВМС; 
Командването и основните звена на ВВМУ; 
Съветът на професорите на ВВМУ; 
Асоциацията на възпитаниците на Морско училище; 
Съвета на настоятелите на ВВМУ. 
 
Статутът е приет с решение на Академичния съвет № 133/24.11.2020 г. 

 


