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 РЕГЛАМЕНТ  

 за връчване на еднократна годишна 
награда  „Проф. дмн Иван Сосков” 

на изявен студент от ФМИ 

 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Наградата се връчва на изявен студент от ФМИ (балакавър, магистър, докторант) за 

изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, 
математическата логика и изчислимостта. 

2. Наградата се учредява на името на проф. дмн Иван Сосков. 
3. Сумата на наградата е 2000 лв. и се учредява за една учебна година. 
4. Наградата се присъжда на студенти с цел да бъде стимулирана изследователската 

дейност на студентите. 
 
II. КАНДИДАТСТВАНЕ 
1. За Наградата могат да кандидатстват студенти на ФМИ от различните степени на 

обучение. 
2. Кандидатът трябва да представи писмен материал, който да удостоверява 

изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, 
математическата логика и изчислимостта. 

3. Кандидатът следва да посочи и двама преподаватели от ФМИ или друга  
научно-изследователска организация, от които да бъдат поискани препоръки за  
него. Една от препоръките задължително е от преподавател на ФМИ. 

4. Награден веднъж студентът няма право да участва повторно за награждаване с един 
и същи материал. 

 
III КЛАСИРАНЕ 
1. Класиране на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на 

Декана на ФМИ. 
2. Комисията се състои от 5 (пет) члена: 

1. Председател: ръководителя на катедра „Математическа логика и 
приложенията ѝ“ 
и членове: 

2. Декана на ФМИ 
3. доц. Мария Соскова, катедра МЛП 
4. още един представител на катедра МЛП 
5. представител на катедра „Изчислителни системи“ 

3. Комисията разглежда представените документи, рецензира предоставените 
материали и изготвя решение (протокол от заседание) с предложение за 
награждаване. 

4. Решението (протокола) на комисията се публикуват на интернет страницата на 
ФМИ. 

5. Наградата се връчва на наградения на официалното тържество по случай откриване 
на учебната година н СУ „Св. Климент Охридски“ от Ректора на СУ по 
предложение на Декана на ФМИ. 


