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Десети юбилеен академичен конкурс  

„Д-р Иванка Петкова“ 

Институт за икономическа политика (EPI) организира за десета поредна година 

академичен конкурс, носещ името на своя основател и първи председател – доц. д-р 

Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да подкрепя млади изследователи в 

сферата на икономическата наука.  

В първата фаза на конкурса кандидатите следва да представят концепция за 

изследователска разработка по актуален проблем в едно от трите тематични 

направления за 2021 година: 

1) глобална икономика и/или международни финанси; 

2) икономическа политика на България; 

3) икономически измерения на устойчивото развитие и зелен преход. 

Предвижда се присъждането на първа и втора награда във всяко едно от 

тематичните направления в размер на 1250 лв. за 1-во място и 750 лв. за 2-ро 

място1. 

Условия за участие в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 

Допустимост на кандидатите 

Академичният конкурс е насочен към млади изследователи на възраст до 35 

години с българско гражданство, които към 1 юни 2021 г. спадат към една от 

следните три категории: 

● млад учен, извършващ научноизследователска и научно-образователна 

дейност във висше училище и/или научна организация (в България или 

чужбина) с магистърска степен, придобита преди не повече от 10 години; 

● докторант в процес на придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ (в България или чужбина); 

● постдокторант с придобита образователна и научна степен доктор (от 

българска или чуждестранна институция) в рамките на предходните 5 

години. 

 

В рамките на 30 дни от оповестяване на резултатите от първия кръг на 

конкурса, финалистите следва да представят по ел. поща сканирани копия на 

документи, удостоверяващи статута им на млад учен, докторант или 

постдокторант. 

 

                                                           
1
 Нетен размер на паричната награда след облагане с данък.  

Съобразно качеството и количеството на получените изследователски концепции, Институт за 
икономическа политика си запазва правото да не присъди награди във всички направления и/или да пренасочи 
част от наградния фонд към друго направление с по-силна конкуренция. Окончателното решение се взема 
след консултация с академичното жури.  
Наградният фонд на конкурса се осигурява с любезното ежегодно спомоществователство на приятели и 
партньори на Институт за икономическа политика. Даренията се събират от 2012 г. насам след учредяване 

на академичния конкурс по идея на проф. Андраш Инотай, Почетен президент на EPI. 
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Изисквания към разработките 

●  В първата фаза на селекционната процедура кандидатите представят 

концепция за изследователска разработка по актуален проблем в едно от трите 

тематични направления на конкурса.  

● Предложенията се изпращат до 16 юли 2021 г. на ел. поща award@epi-bg.org 

на вниманието на Десислава Петрова, Програмен директор и Мениджър събития, EPI. 

●  Изследователските концепции следва да се представят като Word файл в два 

екземпляра. Първият екземпляр следва да съдържа титулна страница с 

идентификация на автора (име, ел. поща, телефон за връзка, статут към висше 

училище и/или науча институция); аргументация за актуалността на темата; 

теоретична концепция и работна хипотеза, изследователска методология и 

литература. Вторият екземпляр трябва да бъде анонимизиран, т.е. всички белези 

за възможна идентификация на автора да бъдат премахнати от титулната страница и 

останалите части на документа. 

●  В първия етап на конкурса, академично жури разглежда изследователските 

концепции, изготвени на български език в обем до 4 стандартни страници, 

формат А4, Times New Roman 12, Single space. 

● Във втория и третия етап, пълните изследователските разработки (чернови и 

финални версии) трябва да бъдат изготвени на български език с обем 15-20 

стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space и придружени 

от резюме на английски език с обем до 200 думи, ключови думи и JEL код. 

Отново е необходимо предаването на два екземпляра: първият да съдържа данни за 

автора, а вторият да е анонимен. 

●  Авторите носят персонална отговорност за коректното цитиране и 

позоваването в своите разработки с цел избягване на съмнения за плагиатство. 

Препоръчително е използването на стил Чикаго с кратка бележка под линия и 

пълна референция в библиографията. Всички разработки ще бъдат обект на 

проверка за плагиатство, като последното е основание за незабавно 

дисквалифициране от конкурса. 

●  Финалистите в конкурса декларират, че представените от тях изследователски 

разработки са оригинален авторски труд, който не е публикуван до момента и не 

е в процес на разглеждане за публикуване. Декларация по образец ще бъде 

предоставена допълнително от EPI.  

●  В академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ участието е индивидуално и не 

се допуска съавторство на изследователските разработки. 

 

Методология за оценяване  

В първия етап от конкурса, получените изследователски концепции се оценяват 

самостоятелно и анонимно от членовете на академично жури (по метода double blind 

peer review). Финалистите, които ще получат шанс за пълно разписване на 

изследователските си разработки, се определят на база набрания общ брой точки, 

като всеки член на журито може да присъди максимум 23 точки на една 

изследователска концепция. При равен брой точки между концепции в едно 
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тематично направление, решението коя да продължи напред се взема с независим 

арбитраж.  

По изключение и след консултация с академичното жури, Институт за 

икономическа политика си запазва правото да допусне до втората фаза повече от 

две концепции в едно тематично направление със силна конкуренция, ако липсват 

качествени разработки в друго направление. 

Критерии за оценка 

● Техническо съответствие – проверява се от Институт за икономическа 

политика преди изпращане до членовете на академичното жури (Да/Не); 

● Стриктно придържане към едно от трите тематични направления на конкурса – 

проверява се от Институт за икономическа политика преди изпращане до 

членовете на академичното жури (Да/Не); 

● Аргументация на актуалността и значимостта на избраната тема (0-5 точки); 

● Изследователска концепция – формулиране на изследователски въпрос, цели, 

хипотеза и др. (0-5 точки); 

● Предложена методология – оценява се адекватността на избора, дали е 

реалистичен и изпълним във времето, предлага ли иновативност (0-5 точки); 

● Литература – релевантност, адекватност, многообразие и авторитетност на 

източниците (0-5 точки); 

● Цялостна оригиналност, академично достойнство и практико-приложен 

потенциал  (0-3 точки, които се предоставят мотивирано по индивидуална 

преценка от всеки член на журито). 

Във втория етап на конкурса, изследователските разработки (чернови и финални 

версии) се разглеждат самостоятелно и анонимно от двама членове на академичното 

жури, които предоставят рецензии с коментари и препоръки, насочени към 

подобряване качеството на финалните разработки. 

В третия етап на конкурса, готовите изследователски разработки се оценяват 

финално по единни критерии от членовете на академичното жури, за да се установи 

съответствието им с минималните стандарти за качество в научноизследователската 

работа. Разработките на всички финалисти се проверяват и за плагиатство. При 

допуснати две или повече разработки в дадено тематично направление, оценките на 

журито служат за определяне на основен лауреат (1-во място) и подгласници.  

Авторски права и публикуване на изследователските разработки 

След края на конкурса Институт за икономическа политика ще публикува 

трудовете на лауреатите в е-сборник с редколегия и ISBN. 

EPI не предявява претенции за авторските права върху изследователските 

разработки. Те остават собственост единствено на техните автори. При желание от 

страна на автора за препечатване на текста в други издания след края на 

конкурса, следва задължително да се упомене, че разработката е получила 

финансова подкрепа в рамките на Академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ на 

Институт за икономическа политика. Препоръчително е да се отбележи и 

приноса на двама анонимни рецензенти от състава на академичното жури. 
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График на академичния конкурс за 2021 г. 

Срок Фаза на конкурса Пояснения 

10 юни 2021 г. Първа фаза: официално 
начало на конкурса 

Обявата се публикува на страницата на 
Институт за икономическа политика (EPI) и в 
социалните медии. Информация се разпраща 
до университети/ научни институции, сдружения  
и партньорски организации.  
 

16 юли 2021 г. Първа фаза: Краен срок за 
изпращане на 
изследователските концепции 

Предложенията за изследователски разработки 
трябва да бъдат изпратени на ел. поща 
award@epi-bg.org на вниманието на г-жа 
Десислава Петрова. 
 

16 август 2021 г. 
 

Втора фаза: Оповестяване на 
резултатите от първи кръг и 
избор на финалистите 

След самостоятелен и анонимен преглед на 
предложенията (double blind review) от страна на 
академичното жури, EPI информира всички 
автори за резултатите на ел. пощи, посочени от 
тях при кандидатстване. 

14 септември 2021 г. Втора фаза: Краен срок за 
предоставяне на 
удостоверителни документи от 
страна на финалистите 

Финалистите следва да представят по ел. поща 
сканирани копия на документи, удостоверяващи 
статута им на млад учен, докторант или 
постдокторант - например заповед за 
зачисляване в докторантура, уверение от ВУЗ, 
диплома за присъдена докторска степен и др.. 

1 октомври 2021 г. 
 

Втора фаза: Финалистите 
предават чернови на 
разработките си за рецензия  

EPI изпраща получените чернови (анонимни 
екземпляри) към двама членове на 
академичното жури за независима рецензия 
(double blind peer review). 

18 октомври 2021 г. 
 

Втора фаза: Финалистите 
получават рецензиите на 
журито 

Институт за икономическа политика изпраща на 
всеки финалист коментарите и препоръките на 
двама анонимни рецензенти, които следва да 
бъдат взети под внимание при финализиране на 
разработките. 

18 ноември 2021 г. 
 

Трета фаза: Предаване на 
финализираните разработки и 
декларациите за оригиналност 

Готовите разработки трябва да бъдат изпратени 
на ел. поща award@epi-bg.org в два 
екземпляра (анонимен и с идентификация), 
придружени от декларация по образец 
(предоставя се от EPI) за оригиналността на 
изследователския труд. 
 

до 30 ноември 2021 г. Трета фаза: Заключителен 
преглед и определяне на 
резултатите от конкурса. 

Академичното жури оценява по единни критерии 
разработките за съответствие със стандартите 
за качество. При две и повече допуснати 
разработки в едно направление, се определя 
финалното класиране. EPI извършва проверка 
за плагиатство и уведомява финалистите, че 
статутът им на лауреати е потвърден. 

декември 2021 г. (tbc) Презентация и церемония по 
награждаване в гр. София  

Публично представяне на разработките от 
финалистите, последвано от дискусия и  
награждаване на лауреатите. 
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Доц. д-р Иванка Петкова е основател на Институт за 

икономическа политика и председател на настоятелството му до 

2011 г. Дългогодишен преподавател в Техническия университет – 

София, Университета за национално и световно стопанство и 

Висшето училище по застраховане и финанси. Автор на редица 

статии и научни разработки в областта на финансовите пазари, 

банковото дело и икономическата политика.  

В периода 1997-2001 година д-р Петкова е заместник-председател на борда на 

директорите на Българската фондова борса. От 2001 до 2004 година е посланик 

на Република България в Швейцарската конфедерация с основен принос за 

премахването на визовите ограничения за български граждани за страната.  

 

 


