
КОНКУРС  ЗА НАГРАДИ НА ДОКТОРАНТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

 ПМС № 90 /26.05.2000 

(Регламент) 

В съответствие с чл. 9 от ПМС № 90/26.05.2000  Ректорът на ТУ-Варна  отпуска на 
студенти и докторанти, награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:  

 1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности; 

 2. помощи при тежко материално състояние.  
 

За настоящата 2020 година, за докторантите на редовно обучение в ТУ-Варна е заделен определен 
бюджет за награди. Той ще бъде разпределен между участниците в конкурса, подали своевременно 
своите документи. 

Кой може да участва: Всеки редовен докторант в ТУ-Варна, включително и отчислените с право на 
защита през 2020 година. 

С какви постижения може да се участва:  

 Разработване на проект в помощ на докторант (т.нар докторантски проекти) за 2020 
година; 

 Публикации, реферирани в базата данни SCOPUS  и/или WoS 

 Други публикации от научни форуми и издания 

 Заявки за патенти и/или полезни модели и друга научноизследователска дейност   

Внимание: Публикациите и заявените дейности трябва да са реализирани в периода 01.01.2020 – 
20.11.2020 година: 

Как се участва: 

1. Всеки докторанта попълва Заявление до Ректора (стандартна бланка) с примерен текст 
„Желая да участвам в конкурса за награди на докторанти за 2020 година, (със, чрез, 
като)…………………….“ (посочва се дейността).  

2. Заявлението трябва да е придружено с доказателствен материал, например: 

 като минимум, копие от челната страница на публикацията; 

 информация доказваща датата на публикуване; 

 разпечатка от базата данни SCOPUS, (WoS); 

 друго адекватно на заявлението. 

3. Докторантите разработващи проект също подават заявление, в което се посочва темата 
и номера на проекта. 

4. Заявлението трябва да се подаде в Докторантски център до 12:00 часа на 25.11.2020 
година. Предвид епидемиологичната обстановка, могат да се изпращат документите в 
електронен вид по електронната поща  на адрес marinela.filcheva@tu-varna.bg  (бъдете 
сигурни, че приложените файлове няма да надхвърлят допустимия обем) 

 

На всички участници УСПЕХ! 

 

доц. д-р инж. П. Георгиев: 

Ръководител Докторантски център 

От  името на Комисията по конкурса 

mailto:marinela.filcheva@tu-varna.bg


                                                                                                    

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
 

   ДО 

                                                                        ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ 

             РЕКТОР 

                          НА ТУ - ВАРНА 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 

От…………………………………………………………………………………………………………………. 

(име, презиме, фамилия) 

Постоянен адрес:……………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………  
Община ……………………………….. Област ………………………………………………………………….. 
Телефон или GSM: ………………………………………………………………………………………………... 
Е-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 
Докторска програма: …………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Поредна година на обучение: ……………………………………………………………………………………..  

Уважаеми г-н Ректор , 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Дата ………………….                                                           Подпис: …………………. 
 
Справка: ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
Дата: ……………………..                                                      Експерт ТИД: …………………            
                                                            
 
 
 
Дата: ……….....................                                                      Декан: …………………………. 


	Nagradi_Doctoranti_2020_Reglament
	Заявление до Ректор

