Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН

ОБЯВЯВА

Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“
за „Научно постижение в областта на органичната химия“

Наградата ще бъде връчена на български учен
за постижение в областта на органичната химия в периода 2019-2021 г.
на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ през 2021 г.

Подаване на документите:
до 17.00 ч. на 15.09.2021 г.
по електронен път на:
office@orgchm.bas.bg
Правилник на конкурса на
интернет страницата на ИОХЦФ-БАН
www.orgchm.bas.bg/dokumenti/NBK_2021.pdf

Директор на ИОХЦФ:
/проф. д-р Ваня Куртева/

ПРАВИЛНИК
за присъждане на награда „Акад. Богдан
Куртев“
от Институт по органична химия с Център по фитохимия към
БАН за „Научно постижение в областта на органичната
химия“
Награда „Акад. Богдан Куртев“ е учредена от Института по органична
химия с Център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ-БАН) в съответствие с чл.
77 на Устава на БАН на 16.06.2016 г. по повод 100-годишнината от рождението
на академик Богдан Куртев, негов първи и дългогодишен директор.

I. Цел
Наградата удостоява с публично признание български учен за значимо
научно постижение с цел популяризиране и стимулиране на научната дейност
в областта на органичната химия.
II. Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и реда за присъждане на
награда
„Акад. Богдан Куртев“
Чл. 2. Наградата се присъжда по реда и съгласно процедурата, предвидени
в този правилник и в съответствие със следните принципи:
1. публичност, прозрачност и обективност;
2. честна конкуренция;
3. справедливост и равнопоставеност на всички кандидати.
Чл. 3. Наградата е учредена на името на академик Богдан Куртев и се
присъжда от НС на ИОХЦФ-БАН по реда, описан в настоящия правилник.

Чл. 4. Наградата е индивидуална и се присъжда за научно постижение в
областта на органичната химия в рамките на годината на обявяване на конкурса и
предходните две години.
Чл. 5. Наградата е неделима и се присъжда приживе.
Чл. 6. Наградата се връчва на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ-БАН и
включва:
1. Грамота.
2. Парична сума в размер до 1500 лв.
Чл. 7. Средствата за наградата се осигуряват от ИОХЦФ-БАН и спонсорство
на български и чуждестранни физически и юридически лица.
III. Процедура по присъждане на наградите
Чл. 8. (1) До участие в конкурса се допускат български учени на основен трудов
договор в научна организация или висше училище в Република България.
(2) В конкурса по предходната алинея не се признават постижения, изработени
в чужбина.
Чл. 9. (1) 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/Академичен съвет.
(2) Кандидатстването се извършва по електронен път.
Чл. 10. (1) Директорът на ИОХЦФ-БАН, след решение на НС, обявява със
заповед началото на конкурса за присъждане на наградата „Акад. Богдан Куртев“.
(2) Условията на конкурса и необходимите за подаване документи се обявяват
на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН не по-късно от 3 месеца преди крайния
срок за подаване на документи.
Чл. 11. (1) За участие в конкурса се представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса за наградата;
2. Формулировка на научното постижение (една или няколко публикации
или патенти, свързани с едно ясно формулирано научно постижение);
3. Списък и копие(я) на статия(и) и/или патент(и), в които е отразено
постижението. Кандидатът следва да е автор за кореспонденция;
4. Справка за забелязани отзиви на материалите по т. 3;
5. Протокол от Научен или Катедрен/Академичен съвет, с който се
извършва номинацията, ако е приложимо.
(2) Документите за участие в конкурса се изпращат по електронна поща в

Деловодството на ИОХЦФ-БАН на адрес office@orgchm.bas.bg.
Чл. 12. (1) След изтичане на срока за подаване на документи за участие в
конкурса, комисия проверява документите на кандидатите за административно
съответствие с изискванията на конкурса и настоящия правилник, за което съставя
протокол завършващ със заключение. Комисията включва научния секретар,
председателя или заместник-председателя на НС и един от директорите на ИОХЦФБАН.
(2) Комисията има право да изисква допълнителни документи, които трябва
да бъдат предоставени от кандидата/ите в срок от 7 календарни дни.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 и получаване на допълнително
представените документи, комисията по ал. 1 издава окончателен протокол със списък
на допуснатите кандидати.
(4) Документите на допуснатите кандидати заедно с протокола за
административно съответствие се внасят в НС на ИОХЦФ-БАН за обсъждане и
утвърждаване.
Чл. 13. (1) Оценяването на кандидатите за награда „Акад. Богдан Куртев”
се извършва от експертна комисия в състав, предложен от ръководството и утвърден
от НС на ИОХЦФ-БАН. Членовете на комисията попълват декларации за липса на
конфликт на интереси.
(2) Експертната комисия се състои от пет или седем утвърдени учени в
областта на органичната химия, в зависимост от броя на кандидатите допуснати до
участие в конкурса и тясната им специалност. Съставът на комисията се предлага от
ръководството на ИОХЦФ-БАН и се утвърждава с обикновено мнозинство от Научния
съвет.
(3) Член на НС на ИОХЦФ-БАН, който е подал документи за участие в
конкурса за наградата, не участва в избора на експертната комисия.
(4) Експертната комисия се ръководи от председател или заместник
председател на НС на ИОХЦФ-БАН.
ІV. Оценка на кандидатурите
Чл. 14. Оценяването на допуснатите до участие в конкурса кандидати се
извършва от експертната комисия по чл. 13, ал. 1 от настоящия правилник.
Чл. 15. (1) Експертната комисия оценява всяка кандидатура при спазване
на следните правила:
(2) Всеки член на комисията попълва за съответния кандидат оценъчна
карта съгласно образец, като към всяка оценка по зададените критерии представя
писмена обосновка и декларира становището си с „Да“ или „Не“.
(3) Председателят на експертната комисия, след обсъждане в експертната
група, изготвя доклад, в който обобщава резултатите от оценяването и представя пред
НС на ИОХЦФ-БАН класирането на кандидатите.

(4) По преценка на експертната комисия награда може да не се присъди.
Чл.16. (1) НС на ИОХЦФ-БАН обсъжда и утвърждава с тайно гласуване и
обикновено мнозинство доклада на експертната комисия.
(2) Член на НС на ИОХЦФ-БАН, който е подал документи за участие в
конкурса за наградата, не участва в обсъждането и гласуването на резултатите.
V.Обявяване на резултатите
Чл. 17. (1) Резултатите от проведения конкурс се обявяват на интернет
страниците на БАН и ИОХЦФ-БАН не по-късно от тридесет дни след представяне
на доклада на експертната комисия.
(2) Наградата се връчва на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ-БАН в
аудитория „Акад. Богдан Куртев“ на ИОХЦФ или в зала „Проф. Марин Дринов“
на БАН.
VI. Заключителни разпоредби
Чл. 18. Настоящият правилник може да се допълва и променя с решение на
НС на ИОХЦФ-БАН.

Настоящият правилник е утвърден от НС на ИОХЦФ-БАН с протокол № 13
от 16.05.2019 г. и заменя статута и правилника, приети с протокол на НС № 16 от
4.07.2017 г.
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ЗАПОВЕД
№ РД-09-67/02.03.2021г.
На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за присъждане на Награда „Акад. Богдан
Куртев“ от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН за „Научно
постижение в областта на органичната химия“, приет с решение на Научния съвет на
ИОХЦФ-БАН съгласно Протокол №13 от 16.05.2019г.
Н А Р Е Ж Д А М:
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 2019-2021г.
3. Наградата включва грамота и парична сума в размер до 1 500 лв. (хиляда и
петстотин лева).
4. Паричната сума по т. 3 от настоящата заповед се отпуска с решение на Научния
съвет на ИОХЦФ-БАН, в съответствие с Правилника за присъждане на Награда „Акад.
Богдан Куртев“ от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН.
5. Срокът на подаване на документите е до 17.00 ч. на 15.09.2021 г. по електронен
път в Канцеларията на ИОХЦФ-БАН на адрес: office@orgchm.bas.bg
6. Конкурсът и срокът за подаване на документи се обявяват на интернет
страниците на ИОХЦФ-БАН и БАН.
7. Наградата да се връчи на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ-БАН през 2021 г.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще се осъществи от зам. директора
на ИОХЦФ-БАН доц. д-р Калина Алипиева.
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