РЕГЛАМЕНТ
на наградата “Моис и Илко Ескенази”
1. Наградата “Моис и Илко Ескенази” (по-нататък наричана за краткост
“Наградата”) е учредена със заповед РД-14-1078/21.03.2014 на Ректора на Икономически
университет Варна (ИУ-Варна).
2. Наградата се дава в памет на Моис Ескенази, възпитаник на бившия Варненски
държавен университет “Св. Кирил Славянобългарски”, днес ИУ, и преподавател в ИУ
през четиридесетте години на 20. век и на Илко Ескенази, преподавател в ИУ през
деветдесетте години на 20.век.
3. Всички процедури по организиране, администриране, определяне и връчване на
Наградата се осъществяват от Центъра за изследване и прилагане на нови информационни
и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна.
4. Наградата е ежегодна и се връчва по правило преди студентския празник – 8
декември - от Ректора на ИУ или от друг определен от него член на академичното
ръководство, в присъствието на представител на семейство Ескенази.
5. Наградата е парична сума в размер на 1000 (хиляда) лева и е придружена от
грамота.
6. Сумата за Наградата се осигурява от дарения на семейство Ескенази. Възможно е
да се използват и други дарения, които ЦИПНИКТ може да събира за целта.
7. Наградата се дава на един студент от ИУ-Варна от втори или по-горен курс от
специалностите “Информатика” или “Бизнес информационни системи”.
8. Наградата се дава за висок успех от следването и открояващи се изяви в областта
на информатиката като реализирани софтуерни проекти (за предпочитане внедрени),
доклади на научни прояви, публикувани или приети научни статии, реферати и други
подобни.
9. Наградата се присъжда след провеждане на конкурс.
9.1. Решението за победителя в конкурса се взема след описаната в тази
точка процедура от орган, който се състои от Експертния съвет на ЦИПНИКТ и
представител на семейство Ескенази (ако член на Експертния съвет не е такъв) ЕкС. Решението се утвърждава от Ректора на ИУ-Варна.
9.2. Ежегодно конкурсът се обявява от ЦИПНИКТ след решение на ЕкС.
9.3. Съобщението за конкурса и неговите условия се публикуват на сайта на
ИУ и под други подходящи форми с оглед максималното му популяризиране.
9.4. В едномесечен срок след публикуването на обявата на сайта на ИУВарна кандидатите подават в ЦИПНИКТ:
 автобиография по обявен стандарт;
 координати за връзка – e-mail адрес и телефон;
 справка за успех от последните 2 семестъра от следването;



ясни доказателства за изяви в съответствие с изискванията на чл.8.,
включително препоръки от компетентни преподаватели, мениджъри и
специалисти.
9.5. В 10-дневен срок след приключване подаване на документите ЕкС
определя кратък списък на потенциалните кандидати въз основа на документите,
които те са подали за конкурса. В тази процедура ЕкС по своя преценка може да
използва външни експерти на доброволни начала.
9.6.След определянето на краткия списък по 9.5 ЕкС поканва определените в
него кандидати на събеседване, което провежда не по-късно от 4 дни след
отправяне на поканата. Събеседването се провежда в рамките на един ден.
9.7. След завършване на събеседването и в същия ден ЕкС определя
победителя в конкурса, който става носителят на Наградата за годината.
10. Този регламент може да се променя по решение на Експертния съвет на
ЦИПНИКТ с обикновено мнозинство и един представител на семейство Ескенази, който
трябва да е съгласен с всяка от предлаганите промени.
11. Настоящият регламент е приет от Експертния съвет на ЦИПНИКТ и утвърден
от неговия Директор на 03.10.2014 г.
В този регламент под “представител на семейство Ескенази” се разбира потомък по
права линия на Моис Ескенази.

