ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НТС – ВАРНА
С Т АТ У Т
на конкурса за млади учени и специалисти до 35 г.-възраст
“Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ” – 2018 г.
Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи
– Варна обявява ежегоден конкурс за млади учени и специалисти до 35-годишна възраст
на името на инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ – първият председател на настоятелството на
учредената през 1908 г. “Варненска техническа дружба” – първообраз на варненската
организация на НТС.
Целта на конкурса е да се стимулира творческата активност на младите учени и
специалисти от Варненски регион.

I. Потенциални участници:
Право за участие в конкурса имат млади учени и специалисти до 35- годишна възраст:
доктори, докторанти, асистенти и преподаватели от варненските университети и научни
институти, както и специалисти от фирми на територията на Варна, които имат
самостоятелна или в съавторство разработка или труд с авторски характер и конкретни
постижения за съответната календарна година - в научната, изследователската,
внедрителската, стопанската и други области на науката и техниката.
При съавторство се допуска участие в конкурса, ако кандидатът за наградата “Инж.
ЗЛАТАН БРЪЧКОВ” има водещ принос, доказан със съответен документ.

II. Време на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда ежегодно.
Наградата се връчва тържествeно през м. декември, на тържественото честване
„110 години Териториална организация на НТС – Варна“.

III. Организация на конкурса:
Цялостната организация на конкурса се осъществява от ТО на НТС – Варна.
Ежегодно се изпращат писма с регламента на конкурса до ръководствата на
варненските университети, научни институти и водещи фирми в региона, както и до
ръководствата на научно-техническите дружества, клубове и секции – членове на ТО на
НТС - Варна.
Кандидатите за награда “Инж. ЗЛАТАН БРЪЧКОВ” трябва да изпратят до 16
ноември 2018 г. (понеделник) в ТО на НТС – Варна:
 документи, свързани с научната или научно-приложна разработка, с които да се
доказва, че постижението е осъществено през съответната календарна година;
 списък на публикациите в страната и чужбина (вж. критериите за оценка);
 копие от документите за приети патенти и авторски свидетелства (ако има такива);
 справка за участие в проекти и приложни разработки, вкл. по програми на ЕС;
 две резенции от хабилитирани лица, с които да се оцени съответно научното или
научно-приложното постижение;



при наличност могат да се приложат копия на отличия по разработката, получени на
научни форуми или панаири и изложения в страната и чужбина.

IV. Критерии за оценка на постиженията:



Актуалност на постижението;
Приноси (научни, научно – приложни, и др.):

а) издадени трудове: общ брой; самостоятелни и в съавторство;
б) публикации в чуждестранни списания и сборници от конференции, проведени в чужбина;
в) публикации в български списания и сборници от международни конференции, проведени в
България - на английски език;
г) публикации в български списания и сборници от конференции - на български език;
д) патенти и авторски свидетелства – съответно брой, наименование, № и дата на издаване;
е) цитирания;
ж) участие в проекти и приложни разработки.





Област и обхват на приложение в науката и практиката;
Перспективи за следващо развитие и усъвършенстване на постижението в науката и
практиката;
Специфични резултати и показатели (в т.ч., свързани с икономическата ефективност
– ако е възможно да се оцени и докаже).

V. Оценяване на разработките:
Постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, определена от
Управителния съвет на Териториалната организация на НТС - Варна.
За заседанието на комисията, на което ще се прави оценка на значимостта и приносите
на разработките се подготвя протокол, който се утвърждава от Управителния съвет на
ТО на НТС – Варна. Резултатите от конкурса ще се обявяват до 24 ноември 2018 г.

VI. Награда:


грамота и парична премия в размер на една минимална месечна работна заплата
за страната;

* * *
Настоящият статут е приет на заседание на Управителния съвет на
Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Варна.

