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ОБЩА НАРЕДБА ЗА ДАВАНЕ НАГРАДИ ОТ ФОНДОВЕТЕ ПРИ 
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Приета от Общото годишно събрание на Академията на 18 юни 1933 г. 

Чл. 1. За всеки фонд са основни и ръководни специалните нареждания, 

направени от дарителя. 

Чл. 2. За да се даде награда от един фонд, неговите приходи трябва да достигнат 

най-малко до 5000 лева годишно. Ако дарителят желае наградата от фонда да се дава 

годишно, а лихвите не стигат до 5000 лева на година, те се капитализуват в 

продължение на няколко години, докато фондът нарасне до размер да може да дава 

толкова приход, и след това започват да се дават награди. 

От по-малки фондове може да се дават награди през няколко години само ако се 

съберат лихви за тия години в горния размер. 

Чл. 3. Обяви за раздаване награди се обнародват в печата в първите дни на месец 

октомврий. Трудове за награди се приемат най-късно до 1 март следната година. Такива 

трудове може да се представят в горния срок освен от автора, още и от всеки член на 

Академията. Наградата се дава само на един труд, най-добрия. 

Чл. 4. За преглеждане и оценка на представените трудове съответният клон 

избира за всеки фонд по една комисия от трима души. В състава на комисията могат да 

влизат и лица, които не са членове на Академията. 

Чл. 5. Комисията се конституира и действа като жури. Трудовете се раздават по 

един екземпляр на всеки член и разглеждат в заседание съвместно от всички членове на 

комисията, без да се пишат за тях предварително рецензии от всеки член. 

След като се провери кой труд сравнително е най-добър, обсъжда се в 

заседанието дали тоя труд по своите достойнства заслужава да бъде награден. 

Ако заслужава, решава се наградата да се даде на тоя труд, в противен случай 

взима се решение, тя да не се дава на никой труд. 

И в двата случая се съставя протокол с мотивирано решение, който се представя 

на надлежния клон за одобрение и по-нататъшно разпореждане. 

Чл. 6. Наградите се дават, след като бъде съобщено за тях в Общото годишно 

събрание на Академията, освен ако дарителят е наредил наградата да се дава на 



известен ден през годината. 

Чл. 7. На членовете на комисията се дава възнаграждение съгласно с чл. 17 от 

Вътрешния правилник на Академията, колкото на членовете на клоновете и други 

комисии за заседание. 
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