
Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН 

  

ОБЯВЯВА 

Наградата ще се връчи на един български учен през месец 

ноември във връзка с Деня на народните будители за постижения 

в областта на органичната химия за периода 2015-2017 г. 

Срок за подаване на документите: 

до 17.00 ч. на 15.09.2017 г.,  

по електронен път на: 

office@orgchm.bas.bg. 

Условия, Статут и Правилник на 

конкурса са обявени на интернет 

страницата на ИОХЦФ-БАН 

(www.orgchm.bas.bg/downloads/NBK) 

Директор на ИОХЦФ:  

  

                      /проф. дхн Светлана Симова/ 

Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ 

за „Научно постижение в областта на органичната химия“ 
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ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ 

БЪЛТАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

Тел: +359 2 9606 177 
ФаJ~с: +35.9 2 870 02 25 

Обявление 

Днес, 16.06.2017 г., по повод 100-годишнината от рождението на академик Богдан 
Куртев, първи и дългогодишен Директор на ИОХЦФ 

Институтът по органична химия с Център по фотохимия към БАН 

обявява, че в изпълнение на решение на Научния съвет 

УЧРЕДЯВА 

Награда "Акад. Богдан Куртев" 

за "Научно постижение в областта на органичната химия" 

Наградата ще се връчва от Института по органична химия с център по фитохимия 

към БАН на две години на български учен за научно постижение в областта на 

органичната химия през предходните две години. 

Предстои обявяване на първия конкурс за присъждане на учредената награда, 

условията за който ще бъдат публикувани на електронната страница на ИОХЦФ -
БАН 
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ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ 

БЪЛГАРСКА АКАдЕМИЯ НА НАУЮПЕ 

Заповед .N'!! PД-09-./f.j. }fl/f Ztf/~ 
1 

Тел: +359 2 9606 177 
Ф:шс: +359 2 870 02 25 

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за присъждане на Награда "Акад. Богдан 

Куртев" от Института по органична химия с Център по фитахимия към БАН за "Научно 

постижение в областта на органичната химия", приет с решение на Научния съвет на 

ИОХЦФ-БАН съгласно Протокол ,NQ 16 от 04.07.2017 г. по повод на !ОО-годишнината от 
рождението на академик Богдан Куртев и в изпълнение на решения на Научния съвет на 

ИОХЦФ-БАН, протокол .NQ 7/25.02.2016 г. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Обявявам конкурс за присъждане на Награда "Акад. Богдан Куртев" за "Научно 
постижение в областта на органичната химия" . 

2. Наградата ще се присъди на един участник в конкурса за постигнати научни 
постижения в областта на органичната химия за периода 2015-2017 г. 

3. Наградата включва грамота и парична сума в размер 1 ООО лв. (хиляда лева). 
4. В ИОХЦФ да се създаде счетоводна партида "Награда Акад. Богдан Куртев", 

която ще набира дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица. 

5. Паричната сума пот. 3 от настоящата заповед се отпуска с решение на Научния 

съвет на ИОХЦФ, в съответствие с Правилника за присъждане на Награда "Акад. Богдан 

Куртев" от Института по органична химия с Център по фитахимия към БАН. 

6. Срокът на подаване на документите е до 17.00 ч . на 15.09.2017 г. , по електронен 

път в Канцеларията на ИОХЦФ на адрес office@orgchm.bas.bg. 

7. У словията на конкурса и необходимите за подаване документи да се обявят на 

интернет страницата на ИОХЦФ-БАН. 

8. Наградата да се връчи през месец ноември във връзка с Деня на народните 

будители. 

Директор на ИО 

/проф.-· 
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ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ 

БЪЛТАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

Награда "Акад. Богдан Куртев", 

Тел: +359 2 9606 177 
Факс: + 359 2 870 02 25 

Учредена от Института по органична химия с Център по фитохомия към БАН 

"Научно постижение в областта на органичната химия" 

СТАТУТ 

Наградата "Акад. Богдан Куртев" на Института по органична химия с Центьр по 

фитехимия към БАН се учредява в съответствие с чл . 77 на У става на БАН и се присъжда 

за "Научно постижение в областта на органичната химия", веднъж на две години . 

Наградата се присъжда на български учен за научно постижение във всички области 

на органичната химия, извършено в България самостоятелно или в съавторство с ясно 

очертан личен принос на кандидата. Участниците в конкурса представят излезли от печат 

научна(и) публикация(и) през двете години, предхождащи годината на награждаване, и 

настоящата до датата на подаване на предложен·ието. 

Наградата се присъжда от ИОХЦФ-БАН, който има задължението да осигурява 

средства за наградата и да я популяризира чрез своевременно обявяване на конкурсите и 

резултатите от тях на интернет страниците на БАН и ИОХЦФ. 

Оценка на кандидатурите за съответния конкурс се извършва от избрана от научния 

съвет експертна комисия, която прилага общоприетите критерии за оценка на научни 

изследвания. Съставът на експертната комисия се гласува от Научния съвет на ИОХЦФ

БАН по предложение на ръководството чрез Директора на института. В експертната 

комисия се включват български учени, компетентни в областта на постъпилите 

предложения. 

Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. 



Наградата се състои от грамота и парична сума в размер до 1 500 лв. (хиляда и 

петстотин лева). 

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е 15 септември на 

съответната година, което ще се обявява своевременно на интернет страниците на БАН и 

института. Наградата се връчва през месец ноември във връзка с Деня на народните 

будители. 

Редът за организиране на конкурса и критериите за оценка на кандидатурите се 

регламентира с Правилник. 

Статутът и Правилникът се приемат от Научния съвет на ИОХЦФ и могат да бъдат 

допълвани и променяни само с решение на НС на ИОХЦФ-БАН. 

Настоящият Статут е приет с решение на НС на ИОХЦФ-БАН с протокол .N2 16 от 

04.07.2017 г. 

!tu. 
Председател на НС на ИОХЦФ-БАН 

Проф. дхн Владимир Димитров 
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ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ 

БЪЛГдРСКА ЛКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ПРАВИЛНИК 

за присъждане на Награда "Акад. Богдан Куртев" 

Тел: +359 2 9606 177 
Ф<ше: + 35.9 2 870 02 25 

от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН 

за "Научно постижение в областта на органичната химия" 

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Наградата "Акад. Богдан Куртев" на Института по органична химия с 

Център по фитахимия към БАН (ИОХЦФ) се учредява в съответствие с чл . 77 на Устава на 

БАН и се присъжда за "Научно постижение в областта на органичната химия", веднъж на 

две години. 

(2) Наградата включва грамота и парична ·сума до 1500 (хиляда и петстотин) лева. 

(3) Паричната сума се осигурява от специална набирателна сметка чрез 

спомоществователството на български и чуждестранни физически и юридически лица. 

(4) Ръководството на ИОХЦФ гарантира целенасоченото и конкретно използване на 

набраните средства в сметката по ал. 3 чрез публикуване на годишен отчет за 

изпълнението на дейността по присъждане на наградата в съответствие с чл. 77, ал. 2 от 

У става на БАН. 

Чл. 2. Кандидатурите за участие в конкурса за присъждане на Наградата "Акад . 

Богдан Куртев" могат да се издигат лично от участника или от организацията, в която 

кандидатът е на основен трудов договор, с решение на Научен или Катедрен съвет. 

Чл. 3. Кандидатстването се извършва по електронен път. 



II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Чл. 4. (1) Участниците в конкурса могат да бъдат български учени на основен трудов 

договор в научна организация или висше училище в Република България. 

(2) Не се допускат до участие в конкурса по предходната алинея постижения, 

изработени в чужбина. 

Чл. 5. (1) Директорът на ИОХЦФ обявява със своя заповед началото на конкурса за 

присъждане на наградата по чл. 1, ал. 1 от настоящия Правилник. 

(2) У словията на конкурса и необходимите за подаване документи се обявяват на 
интернет страницата на ИОХЦФ-БАН в срок до 15 март на годината на награждаването . 

Чл. 6 (1) За участие в конкурса в ИОХЦФ се представят следните документи: 

1. Молба за допускане до конкурс за наградата; 

2. Обосновка на научното постижение; 
3. Списък на излезли от печат през предходните две и настоящата година статия(и) , 

отразяващи постижението , с което се кандидатства за наградата; 

4. Справка за забелязани отзиви в специализираната литература относно научното 

постижение; 

5. Декларация за личен принос в представените научни съобщения; 
6. Декларации от съавторите, че личният принос на кандидата е основен за научното 

постижение. 

(2) Документите за участие в конкурса се изпращат по електронна поща в 

Канцеларията на ИОХЦФ на адрес office@orgchm.bas.bg, в срок не по-късно от 17:00 часа 
на 15 септември на съответната година. 

Чл. 7. (1) Прегледът за административно съответствие на постъпилите документи се 

извършва от комисия в състав: научен секретар на ИОХЦФ, председател или заместник

председател на НС на ИОХЦФ и един от заместник директорите на ИОХЦФ. 

(2) Комисията по ал. 1 преглежда постъпилите документи за административно 

съответствие с изискванията в настоящия правилник, за което съставя протокол. 

(3) Документите на допуснатите кандидати заедно с протокола за административно 
съответствие се насочват към Директора на ИОХЦФ. 

Чл. 8 (1) Ръководството на ИОХЦФ на свое заседание обсъжда примерен състав на 
експертната комисия за оценка на кандидатурите и го предлага за обсъждане и 

утвърждаване на НС на ИОХЦФ 

(2) Експертната комисия се състои от седем утвърдени учени в областта на 

органичната химия, избрани за съответния конкурс с обикновено мнозинство от Научния 

съвет на ИОХЦФ. 

(3) Член на НС на ИОХЦФ, който е подал документи за участие в конкурса за 

наградата, не участва в избора на експертната комисия. 



(4) Председателят или заместник председателят на НС на ИОХЦФ е по право в 
състава на експертната комисия избраната от НС по ал . 2 и има задължението да ръководи 
нейната работа и води кореспонденцията с членовете й: . 

IIL ОЦЕНКА НА КАНДИДАТУРИТЕ 

Чл. 9 Оценяването на постъпилите кандидатури се извършва от експертната комисия 
по чл. 8, ал. 2 от настоящия Правилник. 

Чл. 1 О (1) Експертната комисия оценява всяка кандидатура при спазване на следните 
правила: 

1. Всеки член на комисията попълва за съответния кандидат оценъчна карта съгласно 
образец, като към всяка оценка по зададените критерии се представя писмена обосновка. 

2. Председателят на експертната комисия, след обсъждане в експертната група, 

изготвя Доклад, в който обобщава резултатите от оценяването и представя пред НС на 

ИОХЦФ класирането на кандидатите. 

(2) На свое заседание НС на ИОХЦФ обсъжда и утвърждава Доклада на експертната 
комисия. 

(3) Член на НС на ИОХЦФ, който е подал документи за участие в конкурса за 

наградата, не участва в обсъждането и гласуването на резултатите. 

IV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Чл. 11. Наградата "Акад. Богдан Куртев" е индивидуална и се присъжда само на 
един участник в конкурса. 

Чл. 12. (1) Резултатите от проведения конкурс се обявяват на интернет страниците на 
БАН и ИОХЦФ не по-късно от 25 октомври на съответната година. 

(2) Наградата се връчва през месец ноември във връзка с Деня на народните будители 
в аудитория "Акад. Богдан Куртев" на ИОХЦФ или в Големия салон на БАН. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 13. Настоящият правилник може да се допълва и променя с решение на НС на 
ИОХЦФ-БАН. 

Чл. 14. Настоящият правилник е приет от НС на ИОХЦФ-БАН с протокол N2 16 от 

о4о72О17г.. J, f7i .. дc 
Председател на н~&GФ-БАН 
Проф. дхн Владимир Димитров 
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