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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ХРИСТО БАЛАРЕВ“
НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА
НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“
ПРАВИЛНИК
Предмет и вид на наградата
Наградата се дава за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните
материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните
три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата
е индивидуална за участника в конкурса и е грамота от Съюза на химиците в България
и парична сума в размер на 800 (осемстотин) лева, която подлежи на актуализация през
годините.
Право за участие
В ежегодния конкурс могат да участват само български граждани, които не са навършили
35 години към края на календарната година, в която се провежда конкурса. За участнички
майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж
с наградата, не може да кандидатства втори път.
Ако в представените за конкурса публикации кандидатът има съавтори на възраст до 35
години, те трябва да дадат писмено съгласие за участието в конкурса на колегата им кандидатстващ за наградата. Публикации, които са в съавторство, могат да бъдат използвани
за участие в конкурс за тази награда само от един от съавторите.
Документи
1. Автобиография (задължително)
2. Научни публикации в областта на неорганичната химия, излезли от печат през последните
три години, като задължително поне една отпечатана в списание с импакт фактор.
3. Участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, включтелно
и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад (ако
има такива участия).
4. Доказателства за практическа приложимост на научните постижения, като например
участие в изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие свързан
с решаване на технологичен проблем или разработване на материал и други подобни
(ако притежава такива).
Документите се представят в три екземпляра в офиса на Съюза на химиците в България,
ул. „Г. Раковски“ №108, 1000 София.
Обявяване и провеждане на конкурса
Конкурсът се обявява от Съюза на химиците в България с възможно най-дълъг срок, но
не по-късно от 30 май за съответната календарна година и със срок за подаване на документите не по-кратък от 1 месец. Съюзът на химиците в България има задължението за
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популяризирането и провеждането на конкурса, както и за организацията по връчването
на наградата. Оценяването на кандидатите се извършва от Научния съвет на Института по
обща и неорганична химия при БАН. За целта се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни за местоработата на кандидатите. Рецензиите не се
заплащат. Научният съвет взема решение като прилага общоприетите критерии за оценка
на научни постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се
дава на приноси с приложна насоченост. Особена тежест да се придава на представени
доказателства за практическа приложимост на научните постижения. Научният съвет
на Института по обща и неорганична химия при БАН определя носителя на наградата
най-късно до 25 октомври. Наградата се обявява и връчва на 1 ноември. Ако този ден е
неприсъствен, връчването ѝ става на първия следващ работен ден.

