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ПРАВИЛНИК 
 

за присъждане на наградите за млади учени в БАН 
 

1 (изм. 12.2021 г.). Наградите целят да откриват и стимулират талантливите млади учени 

в БАН, да им позволят по-рано и успешно да осъществят международни научни 

контакти, да подпомогнат тяхното развитие и израстване, както и да направят работата 

в науката и по-специално в БАН по-привлекателна за млади и даровити специалисти. 
 

2. (изм. 12.2012 г.) Наградите се присъждат за постижения в следните научни 

направления: 
а) Информационни и комуникационни науки и технологии; 
б) Енергийни ресурси и енергийна ефективност; 
в) Нанонауки, нови материали и технологии; 

г) Биомедицина и качество на живот; 
д) Биоразнообразие, биоресурси и екология; 

е) Климатични промени, рискове и природни ресурси; 
ж) Астрономия, космически изследвания и технологии; 
з) Културно-историческо наследство и национална идентичност; 
и) Човек и общество. 
 

3. (изм. 10.2016 г.) Конкурсът се обявява на всеки две години по предложение на 

Комисията за млади учени след решение на ОС на БАН. Сроковете за подаване на 

предложенията се определят с решение на ОС на БАН. 

 

4. (изм. 12.2012 г.) Кандидатите трябва: 

а) да имат образователната степен „магистър“ от висше училище; 

б) (изм. 12.2021 г.) да са работили в БАН през последната една година преди годината 

на обявяване на конкурса или да са редовни докторанти в БАН. 
 

5. (изм. 03.2019 г.) Конкурсът предвижда присъждане на награди по научни направления 

за научни постижения на млади учени в две категории: 
Награда за млади учени „Професор Марин Дринов“; 

Награда за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“. 
 

6. (изм. 10.2016 г.) Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов“, освен 

изискванията по чл. 4, трябва също така: 

а) (изм. 03.2023 г.) да нямат навършени 35 г. към 01 януари в годината на 

кандидатстване. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко 

дете; 

б) да имат образователната и научна степен „доктор“. 

 

7. (изм. 10.2016 г.) Кандидатите за награда „Иван Евстратиев Гешов“, освен 

изискванията по чл. 4, трябва също така: 

а) (изм. 03.2023 г.) да нямат навършени 30 г. към 01 януари в годината на 

кандидатстване. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко 

дете; 
б) да нямат научна степен. 

 

8. (1) (изм. 10.2016 г.) Наградите „Професор Марин Дринов“ и „Иван Евстратиев 

Гешов“, съответно за млади и най-млади учени в БАН, са парични. Средствата, 

необходими за тези награди, се вземат от бюджета на БАН, партида „Развитие“. 
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(2) (изм. 10.2016 г.) Размерът на паричната стойност на наградите по ал. 1 се определя 

от ОС на БАН по предложение на КМУ. 
 

9. Условията за участие в конкурсите за награждаване на млади учени в БАН се 

изпращат служебно на научните звена в БАН. 
 

10. В конкурса не може да се участва с дисертации, хабилитационни трудове и авторски 

свидетелства. 
 

11. (изм. 12.2012 г.) В конкурсите участват млади учени с: 
а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при 

БАН; 
б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН; 
в) индивидуални кандидатури. 

 

12. Предложенията до КМУ на ОС на БАН се придружават от следните материали в два 

екземпляра (един на хартиен и един на електронен носител): 
а) (изм. 03.2019 г.; 12.2021 г.) формулирано научно постижение, тематично свързано 

с едно от деветте научни направления съгласно чл. 2 от настоящия Правилник, с 

ясно очертан личен принос на кандидата, придружено от доказателствен материал, 

включващ научен труд или научни трудове, в които научното постижение е 

реализирано и популяризирано и които са публикувани или приети за печат през 

последните три години и годината на кандидатстване. Кандидатите може да 

участват в конкурса със самостоятелни публикации или с публикации в 

съавторство, тематично свързани с формулираното научно постижение. Признават 

се само материали по научното постижение, в които кандидатът има вписана 

институционална принадлежност Българска академия на науките; 

б) (изм. 03.2019 г.) аргументирана препоръка от ръководителя на кандидата, 

завеждащия секция, директора или специалист от съответното научно 

направление, утвърдена от НС на самостоятелното научно звено (СНЗ), която 

разкрива значимостта на научното постижение и личния принос на номинирания 

кандидат в разработката и реализацията на научното постижение; участващите в 

конкурса с индивидуални кандидатури съгласно чл. 11 (в) представят две 

препоръки от компетентни хабилитирани лица; 
в) (изм. 03.2019 г.) професионална биография, списък на всички научни публикации 

на кандидата, списък на научните прояви с участието на кандидата, списък на 

забелязаните цитати; 

г) (изм. 10.2016 г.) документи, които потвърждават, че кандидатът отговаря на 

условията на конкурса: диплом за завършено висше образование – образователна 

степен „магистър“, диплом за образователната и научна степен „доктор“ (при 

кандидатстване за наградата „Професор Марин Дринов“); 

д) (изм. 10.2016 г.; 12.2021 г.) когато кандидатурата е по чл. 11 (в), кандидатът 

представя справка от звеното на БАН, в което е зачислен/назначен, че отговаря на 

изискванията по чл. 4 (б) от този Правилник; 

е) други документи, доказващи приноса на кандидата. 
 

13. (изм. 10.2016 г;. изм. 12.2021 г., предишен чл. 14) (1) Прегледът на подадените 

документи се извършва от члена на КМУ при ОС на БАН от съответното научно 

направление.  

(2) (изм. 03.2019 г.) Изборът се прави от комисия, съставена от представители на СНЗ – 

членове на ОС от съответното научно направление, като всяко СНЗ се представлява само 

от един представител; в случай че за участие в комисията бъде избран представител на 
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звеното в ОС, който не е член на КМУ, последният взема участие в заседанията на 

комисията без право на глас. В случай че номинираният кандидат е от специализирано 

научно звено или звено от друго направление, Научният съвет на звеното избира един 

хабилитиран учен, който да участва в изборната комисия. 

(3) (изм. 03.2019 г.) Комисията от съответното научно направление може да вземе 

решение, ако присъстват повече от половината от списъчния ѝ състав. 
(4) (изм. 12.2021 г.) Решението се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. 
(5) (изм. 03.2019 г.) Членовете на комисията от съответното научно направление може 

да не присъдят награда в някоя от категориите. 
(6) (изм. 12.2021 г.) Предвижда се присъждане на една награда в дадена категория за 

всяко от деветте научни направления. При наличието на равностойни кандидати в 

дадено научно направление, комисията от съответното научно направление може да 

предложи да бъдат присъдени награди на двама кандидати, като полагащата се парична 

стойност на наградата се разделя по равно между наградените млади учени. 

Окончателното решение в тези случаи се взема от КМУ. За трето направление 

(Нанонауки, нови материали и технологии), което включва 11 института и 

специализирани научни звена, се предвиждат две награди във всяка категория, като 

всяка от тях получава пълната парична стойност. 
(7) (изм. 03.2019 г., предишна ал. 2) Изборът се утвърждава от ОС на БАН. 
 

14. (изм. 03.2019 г.) При оценка на научното постижение на кандидата се вземат под 

внимание значимостта на научното постижение, приносът на кандидата за неговата 

реализация, както и представените трудове и цитирания, участието в научни форуми и 

научни проекти. 
 

15 (изм. 12.2021 г.). Удостоеният с награда не може да бъде кандидат в следващи 

конкурси за получаване на награда в същата категория. 
 

16. (изм. 10.2016 г.; изм. 12.2021 г.) Наградите, придружени с поименни грамоти, се 

връчват на тържествена церемония в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН от 

Председателя на БАН не по-късно от 2 месеца от обявяването на решението на Общото 

събрание. За връчването на наградите се кани Президентът на Република България. 
 

Правилникът е приет от Общото събрание на БАН на 03.06.1996 г., изм. и доп. от 

ОС на БАН на 13.05.2002 г., на 06.03.2006 г., на 19.12.2012 г., на 10.10.2016 г., на 

18.03.2019 г., на 06.12.2021 г. и на 14.03.2023 г. и може да бъде коригиран или допълван 

само от ОС на БАН. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА БАН: 

(чл.-кор. д.н. Евелина Славчева) 
 


