
ПРАВИЛНИК 
за провеждане на конкурса за наградата с диплом и плакет за най-добра научна 

публикация и почетната награда с диплом и плакет “Акад. Емил Джаков” 
 
 

Наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация с автори 
или с водещото участие на учени от Институт по електроника се присъжда всяка 
година по решение на Научния съвет на Института след процедура на кандидатстване и 
оценяване, представена в този Правилник. 
 

Почетната награда с диплом “Академик Емил Джаков” се присъжда веднъж в 
годината на чуждестранни и български учени от други институции за значителен 
принос в развитието на сътрудничество и съвместните изследвания с ИЕ. 
 
 
Условия за участие в конкурса за наградата най-добра научна публикация 
1. В конкурса могат да участват учени от Института по електроника със самостоятелни 
или колективни научни публикации в областта на Фотониката, Нанотехнологиите, 
Физическата и Наноелектрониката, Новите материали, Оптиката, Радионауките и 
технологиите, отпечатани или публикувани он-лайн през годината. 
2. Допуска се и участие с поредица тематично обединени работи с едни и същи автори, 
отпечатани или публикувани он-лайн през годината. 
3. Не се допуска с една или повече публикации да се участва в повече от един конкурс. 
4. Публикациите, представени за участие в конкурса, трябва да се основават на 
изследвания, ръководени от учени от Институт по електроника. Допуска се при това 
условие сътрудничество с учени от други научни организации в България и чужбина. 
5. За участие в конкурса: 
     5.1 Кандидатът подава молба до Научния съвет (свободен текст). 
     5.2 Учен или група учени от ИЕ номинират публикации с писмо до Научния съвет 
(свободен текст). 
И в двата варианта се представят 2 копия на научните публикации. Приемат се 
допълнително и материали, имащи отношение към качеството и приносите на 
публикациите. Всички материали, свързани с участието в конкурса се представят в 
деловодството на Института по електроника. 
6. На победителя в конкурса се връчва диплом и плакет за най-добра научна 
публикация. 
 
Условия за участие в конкурса за почетната награда с диплом и плакет 
“Академик Емил Джаков” 

1. Учен или група учени от ИЕ номинират кандидат за наградата с писмо до 
Научния съвет (свободен текст). 

2. Номинираните чуждестранни и български учени от други институции трябва да 
са изявени учени  в областта на Фотониката, Нанотехнологиите, Физическата и 
Наноелектрониката, Новите материали, Оптиката, Радионауките и технологиите. 

3. Номинираните чуждестранни и български учени трябва да има значителен 
принос в развитието на сътрудничество и съвместните изследвания с ИЕ. 

4. Приемат се допълнително и материали, имащи отношение към качеството и 
приносите на номинираните. Всички материали, свързани с участието в 
конкурса се представят в деловодството на Института по електроника. 
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Процедура за провеждане на конкурса за наградата най-добра научна публикация 
1. За провеждане на конкурса Научният съвет ежегодно избира комисия и председател, 
която се запознава обстойно с всички кандидатстващи публикации. Председателят и 
членовете на комисията задължително не са измежду участниците в конкурса в 
същата година. 
2. След изтичане на срока за подаване на документи за конкурса, публикациите са на 
разположение на учените от Института по електроника, които желаят да се запознаят с 
тях и да изкажат пред комисията мнение относно качествата на работите. 
3. Изследванията и резултатите в публикациите представени за участие на конкурса 
задължително се докладват на институтски семинар. 
4. Утвърдената от Научния съвет комисия оценява и класира подадените публикациите. 
5. Оценката на публикациите включва качество, актуалност, оригиналност, значимост, 
място в приоритетните направления в Института, техническо качество, отзиви (ако 
има). 
6. Комисията представя пред Научния съвет своето предложение за класиране и 
мотивите за класацията. 
7. Като изключение, комисията може да представи пред Научния съвет и повече от едно 
предложение за наградата, ако има сериозни предпоставки и аргументация. 
8. Научният съвет избира носителя на Наградата „Акад. Емил Джаков” с явно 
гласуване. 
 
Процедура за провеждане на конкурса за почетната награда с диплом и плакет  
“Академик Емил Джаков” 

1. Комисията и председателя за почетната награда с диплом са същите както за 
конкурса за най-добра научна публикация. 

2. Комисията представя пред Научния съвет своето обосновано предложение за 
присъждане  или отказ за присъждане на наградата за всеки номиниран. 

3. Научният съвет избира носителя на Почетната наградата с диплом „Акад. Емил 
Джаков” с явно гласуване. 

 
Срокове за провеждане на конкурса за наградата най-добра научна публикация 
1. Приемането на материалите за кандидатстване в конкурса започва след писмена 
обява на Научния съвет на ИЕ, в която се съдържат условията и сроковете съгласно 
този правилник. 
2. Крайния срок за подаване на предложения е две седмици след датата на обявяване 
на конкурса. 
3. В рамките на две седмици, след изтичане на крайния срок за подаване на 
документите, представените публикации са на разположение на учените от Института 
по електроника, които желаят да се запознаят с тях и да изкажат пред комисията 
мнение относно качествата на работите. 
4. На първото заседание след изтичане на двуседмичния срок за подаване на 
документите, Научният съвет избира комисията и председателя за оценка на 
кандидатурите. 
5. В рамките на четири седмици, след изтичане на крайния срок за подаване на 
документите, публикациите  участващи в конкурса се представят от авторите им на 
семинар. На всички кандидати се предоставя равно време като по възможност всички 
представяния се извършват в рамките на един семинар. След всеки доклад се дава 
достатъчно време за въпроси и изказвания от всички присъстващи. 
4. На първото заседание на Научния съвет след изтичане на 30 дневен срок от крайния 
за подаване на предложения, Председателят на комисията представя решението на 
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комисията относно оценката на представените публикациите и предлага носителят на 
наградата. 
5. Обявяването на решението на Научния съвет, връчване на диплом и плакет за най-
добра научна публикация се провежда на Общото събрание на учените от Института. 
 
Срокове за провеждане на конкурса за наградата за почетната награда с диплом и 
плакет  “Академик Емил Джаков” 
 

1. Номинациите за наградата се извършват целогодишно и приключват за текущата 
година с изтичането на крайния срок за подаване на предложения за наградата за 
най-добра научна публикация. 

2. Комисията по избора разглежда постъпилите кандидатури и прави своите 
предложения в рамките на периода за разглеждане на предложенията за 
наградата за най-добра научна публикация. 

3. Научният съвет разглежда и взима решение на заседанието си, на което 
разглежда наградата за най-добра научна публикация. 

4. Председателят на НС на ИЕ уведомява с официален емайл избраните носители 
на наградата и ги поканва в удобно за тях време да посетят института за да 
получат официално наградата и да представят изследванията си на Научен 
семинар на ИЕ. 

 
Допълнителни разпоредби.  

1. Процедурите по организация и администриране на двата конкурса се ръководят 
от Председателя на Научния съвет за целия му/и мандат. Председателят на НС 
не може да бъде избиран за член на ежегодната комисия на конкурсите. 

2. При възникване на незасегнати в този правилник ситуации Научният съвет 
взема отделно решение с еднократно или постоянно действие. 

 
 


