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Глава първа 

ВИДОВЕ НАГРАДИ И ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Преподаватели, служители, курсанти и студенти от ВВВУ 

„Георги Бенковски - (ВВВУ) могат да бъдат удостоявани с награди и 

почетни звания за постигнати от тях високи успехи в учебната, 

научноизследователската и/или административната дейност, както и за 

значителен принос в развитието на ВВВУ. 

(2) Външни български и чуждестранни физически и юридически 

лица могат да бъдат удостоявани с награди и почетни звания в качеството 

им на международно, национално и регионално признати общественици, 

дейци на науката, културата и висшето образование – за принос в 

укрепването на мира и международното сътрудничество и/или в 

развитието и просперитета на Република България, както и за значителен 

принос в развитието на ВВВУ. 

(3) Лекционни, лабораторни и други зали могат да се именуват в 

памет на починали изявени преподаватели и учени от ВВВУ и в памет на 

признати общественици, дейци на науката, културата и образованието.  

(4) Табелки с надписи могат да се поставят за успешно 

сътрудничество с външни организации и получени дарения. 

 

Чл. 2. (1) Наградите и почетните звания във ВВВУ са: 

1. предметна и/или парична награда; 

2. грамота; 

3. плакет; 

4. плакет с надпис; 

5. Носител на почетния знак на ВВВУ; 

6. Почетен член на ВВВУ; 

7. Заслужил доцент на ВВВУ; 

8. Заслужил професор на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

9. Doctor honoris causa на ВВВУ. 

(2) Наградите и почетните звания за преподаватели от ВВВУ са: 

1. предметна и/или парична награда; 

2. грамота; 

3. плакет; 

4. плакет с надпис; 

5. Носител на почетния знак на ВВВУ; 

6. Почетен член на ВВВУ „Г. Бенковски“; 
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7. Заслужил доцент на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

8. Заслужил професор на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

9 Doctor honoris causa на ВВВУ „Г. Бенковски“. 

(3) Наградите за служители, курсанти и студенти от ВВВУ са: 

1. предметна и/или парична награда; 

2. грамота; 

4. плакет; 

5. плакет с надпис. 

(4) Наградите и почетните звания за външни български и 

чуждестранни физически и юридически лица са: 

1. грамота; 

2. плакет; 

3. плакет с надпис; 

5. Носител на почетния знак на ВВВУ; 

6. Почетен член на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

7. Заслужил доцент на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

8. Заслужил професор на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

9 Doctor honoris causa на ВВВУ. 

 

Чл. 3. (1) С предметна и/или парична награда и грамота могат да 

награждават ръководствата на основни звена и на ВВВУ „Г. Бенковски“, 

като грамотата се подписва съответно от Декан, Директор на колеж, 

Ректор. 

(2) С плакет, плакет с надпис, „Носител на почетния знак на ВВВУ”, 

„Почетен член на ВВВУ”, „Заслужил доцент на ВВВУ”, „Заслужил 

професор на ВВВУ” и почетно звание Doctor honoris causa награждава 

само ръководството на ВВВУ „Г. Бенковски“. 

(3) Наградите плакет, плакет с надпис, се придружават от 

сертификат, подписан от Ректора на ВВВУ „Г. Бенковски“. 

(4) При удостояване с почетно звание Doctor honoris causa се връчва 

почетен знак, папирус (почетна грамота) в тубус и плакет с надпис. 

(5) Образците на наградите, грамотите и сертификатите се 

утвърждават от Академичния съвет на ВВВУ „Г. Бенковски“. 
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Глава втора 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ, 

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И ИМЕНУВАНЕ НА ЗАЛИ 

 

Чл. 4. Предметна и/или парична награда се присъжда на: 

1. преподаватели – за постигнати съществени резултати в учебната, 

научно-изследователската и/или административната дейност; 

2. служители – за постигнати съществени резултати в 

административната дейност; 

3. курсанти и студенти – за добри резултати в учебната, учебно-

изследователската, спортната и др. дейности. 

 

Чл. 5. Грамота се присъжда на: 

1. преподаватели – за изявени резултати в учебната, 

научноизследователската и/или административната дейност, както и при 

успешна защита на дисертация, успешна хабилитация, кръгли годишнини, 

30 години работа в ВВВУ и др.; 

2. служители – за изявени резултати в административната дейност, 

както и при кръгли годишнини, 30 години работа в ВВВУ и др.; 

3. курсанти и студенти – за много добри резултати в учебната, 

учебно-изследователската, спортната и др. дейности; 

4. външни български и чуждестранни физически и юридически лица 

– за дарения на ВВВУ „Г. Бенковски“, успешна съвместна дейност и др. 

 

Чл. 6. Плакет се присъжда на: 

1. преподаватели – за много добра и дългогодишна преподавателска, 

научно- изследователска и/или административна работа, при кръгли 

годишнини и др.; 

2. служители – за много добра и дългогодишна административна 

работа, при кръгли годишнини и др.; 

3. курсанти и студенти-абсолвенти – за отличен успех; 

4. външни български и чуждестранни физически и юридически лица 

– за принос в развитието на ВВВУ „Г. Бенковски“, за дарения на ВВВУ „Г. 

Бенковски“,. 

 

Чл. 7. Плакет с надпис се присъжда на: 

1. преподаватели – за отлична и дългогодишна преподавателска, 

научно-изследователска и/или административна работа, при кръгли 
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годишнини, празници на ВВВУ „Г. Бенковски“, национални културни и 

академични празници и др.; 

2. служители – за отлична и дългогодишна административна работа, 

при кръгли годишнини, празници на ВВВУ „Г. Бенковски“, национални 

културни и академични празници и др.; 

3. курсанти и студенти-абсолвенти – първенец на випуска; 

4. външни български и чуждестранни физически и юридически лица 

– за голям принос в развитието на ВВВУ „Г. Бенковски“, за значителни 

дарения на ВВВУ „Г. Бенковски“,. 

 

Чл. 8. Почетното звание “Носител на почетния знак на ВВВУ „Г. 

Бенковски“” се присъжда на български или чужди граждани, допринесли 

за популяризиране на ВВВУ сред обществеността в България и чужбина и 

способствали за осъществяване на неговата мисия и стратегически цели. 

 

Чл. 9. Почетно звание “Почетен член на ВВВУ „Г. Бенковски“ се 

присъжда на български или чуждестранни университетски преподаватели 

и учени за научно-творчески постижения, на видни общественици, 

изтъкнати дейци на културата, образованието и икономиката, съществено 

допринесли за развитието на ВВВУ „Г. Бенковски“. 

 

Чл. 10. (1) Почетно звание “Заслужил доцент на ВВВУ „Г. 

Бенковски“ се присъжда на: 

1. хабилитирани преподаватели, заемащи академичната длъжност 

„доцент” в ВВВУ, с изключителен принос в утвърждаването и развитието 

на ВВВУ „Г. Бенковски“, които с продължителната си учебна и научна 

дейност са се изявили и утвърдили като ярки педагози и учени, признати 

от курсантите, студентите и колегите си, със съществен принос в 

управленческата дейност и обогатяване на материалната база; 

2. външни български или чуждестранни университетски 

преподаватели и учени, заемащи академичната длъжност „доцент”, за 

научно-творчески постижения, представляващи значителен принос в наука 

и техниката, пребивавали не по-малко от един семестър във ВВВУ и 

изявили се с високо качество на преподавателския труд; 

(2) Присъждането на званието за преподаватели от ВВВУ може да 

става не по-рано от две години преди придобиване на право за пенсия. 
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Чл. 11. (1) Почетно звание “Заслужил професор на ВВВУ „Г. 

Бенковски“ се присъжда на: 

1. хабилитирани преподаватели, заемащи академичната длъжност 

„професор” във ВВВУ, с изключителен принос в утвърждаването и 

развитието на ВВВ „Г. Бенковски“, които с продължителната си учебна и 

научна дейност са се изявили и утвърдили като ярки педагози и учени, 

признати от курсантите, студентите и колегите си, със съществен принос в 

управленческата дейност и обогатяване на материалната база; 

2. външни български или чуждестранни университетски 

преподаватели и учени, заемащи академичната длъжност „професор”, за 

научно-творчески постижения, представляващи значителен принос в наука 

и техниката, пребивавали не по-малко от един семестър във ВВВУ, и 

изявили се с високо качество на преподавателския труд; 

(2) Присъждането на званието за хабилитирани преподаватели от 

ВВВУ може да става не по-рано от две години преди придобиване на право 

за пенсия. 

 

Чл. 12. Почетно звание Doctor honoris causa се присъжда на: 

1. преподаватели – за изключителен принос в утвърждаването и 

развитието на ВВВУ и/или за научно-творчески постижения, 

представляващи значителен принос в световната наука; 

2. външни български и чуждестранни лица: 

- български или чуждестранни университетски преподаватели и 

учени за изключителен принос в утвърждаването и развитието на ВВВУ 

„Г. Бенковски“; 

- български или чуждестранни университетски преподаватели и 

учени за научно-творчески постижения, представляващи значителен 

принос в световната наука; 

- международно/национално признати общественици, дейци на 

науката и културата за значителен принос в укрепването на мира и 

международното сътрудничество и/или в развитието и просперитета на 

Република България. 

 

Чл. 13. Не могат да бъдат номинирани за почетни звания членове на 

колектива на ВВВУ „Г. Бенковски“, които в момента заемат мандатни 

изборни длъжности. 

 

Чл. 14. ВВВУ именува лекционни, лабораторни и други зали: 
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1. в памет на починали изявени преподаватели и учени от ВВВУ за 

отбелязване на забележителния им принос в развитието на ВВВУ „Г. 

Бенковски“; 

2. в памет на международно/национално/регионално признати 

общественици, дейци на науката и образованието; 

 

Чл. 15. ВВВУ поставя табелки с надписи за успешно сътрудничество 

с външни организации и получени дарения. 

 

Глава трета 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ, 

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И ИМЕНУВАНЕ НА ЗАЛИ 

 

Чл. 16. (1) За награди и/или грамоти по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, 

присъждани от ръководство на основно звено, процедурата е следната: 

1. Предложенията за награди и грамоти се правят от Катедрен съвет 

за преподаватели, курсанти и студенти или от Декански съвет за курсанти 

и студенти и се внасят за обсъждане в съвета на основното звено. 

2. Съветът на основното звено взема решение за удостояване с 

награда и/или грамота с обикновено мнозинство и явно гласуване. 

3. Връчването на наградите и/или грамотите се извършва от 

декана/директора с ритуална процедура на основното звено. 

(2) За награди и/или грамоти по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, присъждани от 

ръководството на ВВВУ „Г. Бенковски“, процедурата е следната: 

1. Предложенията за награждаване могат да бъдат направени от 

съвет на основно звено, Ректорски съвет (за служители), Курсантско-

студентски съвет или от заместник-ректор. Предложенията за 

награждаване от съвета на основно звено се извършват по реда, описан в 

чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2. 

2. Академичният съвет на ВВВУ взема решение за удостояване с 

награда и/или грамота с обикновено мнозинство и явно гласуване. 

3. Връчването на наградите и/или грамотите се извършва от Ректора 

с ритуална процедура. 

 

Чл. 17. (1) Предложения за награда медал по чл. 2, ал. 1, т. 3 се 

внасят в Академичен съвет на ВВВУ от Заместник-ректора по учебната 

дейност. 
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(2) Академичният съвет на ВВВУ взема решение по внесеното 

предложение по ал. 1 с обикновено мнозинство и явно гласуване. 

 

Чл. 18. (1) Предложения за награди и почетни звания по чл. 2, ал. 1, 

т. 4, 5, 6 и 7 се внасят в Академичен съвет на ВВВУ от Ректор или 

заместник-ректор. 

(2) Академичният съвет на ВВВУ взема решение по внесеното 

предложение по ал. 1 с обикновено мнозинство и явно гласуване. 

 

Чл. 19. (1) Предложения за награди и почетни звания по чл. 2, ал. 1, 

т. 8, 9, 10, 11 и 12 могат да бъдат направени от катедрен съвет, съвет на 

основно звено и заместник-ректор. 

(2) Предложението за награди и почетни звания по ал. 1, направено 

от катедрен съвет, придружено с писмена задълбочена обосновка, се внася 

за обсъждане в съвета на основното звено, който взема решение с 

обикновено мнозинство и тайно гласуване, и внася предложението за 

разглеждане от Академичния съвет на ВВВУ. 

(3) Решението на съвета на основното звено за награди и почетни 

звания по ал. 1, по внесено предложение от декана/директора, придружено 

с писмена задълбочена обосновка, се взема с обикновено мнозинство и 

тайно гласуване. 

(4) Заместник-ректор може да внесе за разглеждане и гласуване в 

Академичен съвет на ВВВУ предложение за награди и почетни звания по 

ал. 1, придружено с писмена задълбочена обосновка. 

(5) Академичният съвет на ВВВУ взема решение по внесените по ал. 

2, 3 и 4 предложения за присъждане на награда или почетно звание с 

обикновено мнозинство и тайно гласуване. 

 

Чл. 20. Връчването на награди и почетните звания, плакет, плакет с 

надпис, Носител на почетния знак на ВВВУ „Г. Бенковски“, Почетен член 

на ВВВУ „Г. Бенковски“, Заслужил доцент на ВВВУ „Г. Бенковски“, 

Заслужил професор на ВВВУ „Г. Бенковски“ и Doctor honoris causa се 

извършва с ритуална процедура. 

 

Чл. 21. Удостоените с почетното звание Doctor honoris causa лица 

изнасят академична лекция след ритуалната процедура по връчване и имат 

право ежегодно да изнасят публична лекция във ВВВУ „Г. Бенковски“. 
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Чл. 22. (1) Именуването на зали и поставянето на табелки с надписи 

се извършва в следния ред: 

1. Издига се предложение от катедрен съвет или Ректорски съвет. 

2. Предложението на катедрения съвет по т. 1 се внася за 

разглеждане от съвета на основното звено. 

3. Съветът на основното звено взема решение с обикновено 

мнозинство с тайно гласуване. 

4. Одобреното от съвета на основното звено предложение се внася за 

разглеждане от Ректорския съвет. 

5. Одобреното от Ректорския съвет предложение се внася за 

утвърждаване от Академичния съвет на ВВВУ 

6. Академичният съвет на ВВВУ взема решение за именуване на зали 

и поставяне на табелки с надписи с обикновено мнозинство и тайно 

гласуване. 

(2) Пред именуваната зала се поставя художествена табелка или 

барелеф, а в нея – портрет и кратка информация за патрона на залата. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  

РАЗПОРЕДБИ 

 

§. 1. За цялостната организация и координация на дейността, 

регламентирана с настоящия правилник, отговаря Заместник-ректора по 

МС и ВО. 

§. 2. Настоящият правилник влиза в сила от датата на приемането му 

от Академичния съвет. 

§. 3. Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на 

30.09.2020 г, с Протокол  №11 
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