
СТАТУТ
на награди на Национален фонд „Култура“ за ученици от държавните училища по

изкуствата и културата за високи постижения в областта на изкуството и културата.

1. Наградите на Национален фонд „Култура“ се присъждат на ученици от V  до
XII клас на държавните училища по изкуствата и културата за високи
постижения - да са класирани през 2021 г.  в национални и
международни конкурси и олимпиади, включени в “Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища”.

2. Материален израз на наградите са: грамота и парична сума от до 2000 (две
хиляди) лева. (Индикативна сума на програмата “Награди за високи
постижения на учащи в областта на изкуствата и културата” 1 000 000 лева).
Цел на наградите е да подкрепят учениците в творческото им развитие (като
например чрез закупуване на специализирана литература, закупуване на
музикални инструменти, пътувания за участия в конкурси и изяви, както и
всякакви други разходи, които пряко или косвено спомагат за артистичното
и професионално развитие на учениците).

3. Кандидатурите за награди се подават от държавните училища по изкуствата
и културата, като кандидатстването се осъществява онлайн само след
задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на
Национален фонд „Култура“.

4. За участие в конкурса се попълва електронен формуляр. Към него се
подава предложение по образец съгласно Приложение № 1 съдържащо
необходимата информация за всеки от учениците, чиято кандидатура
представя училището, отличията им през предходната календарна година,
както и евентуално други материали.

5. Документи се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за
конкурса.

6. Конкурсът се провежда от техническа комисия, която се състои от нечетен
брой членове.

7. Комисията по проверка на проектите разглежда кандидатурите и изготвя
списък с мотивирани предложения, които представя за одобрение на
Управителния съвет.

8. Комисия проверява постиженията на учениците спрямо одобрения списък с
международни и национални конкурси в областта на изкуствата и културата,
който е неизменна част от статута на тази награда.

9. Въз основа на тези предложения, Управителният съвет определя
финалните решения по всеки от тях.

10. Резултатите от конкурса се обявяват на интернет страниците на Национален
фонд „Култура“ и на Министерство на културата.



11. До три дни след публикуване на резултатите одобрените кандидатствали
държавни училища по изкуствата и културата получават имейл с инструкции
за процедурния ред за получаване на целево финансово подпомагане.

12. Бенефициентите, държавни училища по изкуствата и културата,
предоставят финансова справка за изплатените награди и обобщена
съдържателна информация за творческите постижения на наградените
ученици в срок до края на настоящата календарна година.

Държавни училища по изкуствата и културата, чиито ученици са одобрени за
награждаване, сключват договор с Национален фонд „Култура“, с който се урежда
редът, по който училищата ще получат по бюджетите си одобрените суми и
процедурата по изплащането им на наградените ученици.

СТАТУТ
на награди на Национален фонд „Култура“ за студенти от Национална музикална

академия, Национална художествена академия, Национална академия за
театрално и филмово изкуство, Академия за музикално, танцово и изобразително

изкуство за високи постижения в областта на изкуството и културата

1. Наградите на Национален фонд „Култура“ се присъждат на студенти от
бакалавърска, магистърска и докторска степен от Национална музикална
академия, Национална художествена академия, Национална академия за
театрално и филмово изкуство, Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство за високи творчески постижения - да са лауреати
през 2021 г.  в национални и международни конкурси и/или да имат
среден успех за учебна 2020/2021 минимум отличен 5,50.*

2. Материален израз на наградите са: грамота и парична сума от до 2000 (две
хиляди) лева. (Индикативна сума на програмата “Награди за високи
постижения на учащи в областта на изкуствата и културата” 1 000 000 лева).
Цел на наградите е да подкрепят студентите в професионалното им
развитие (като например чрез закупуване на специализирана литература,
закупуване на музикални инструменти, пътувания за участия в конкурси и
изяви, както и всякакви други разходи, които пряко или косвено спомагат за
артистичното и професионално развитие на студентите).



3. Кандидатурите за награди се подават от Национална музикална академия,
Национална художествена академия, Национална академия за театрално и
филмово изкуство, Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство, като кандидатстването се осъществява онлайн само след
задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на
Национален фонд „Култура“.

4. За участие в конкурса се попълва електронен формуляр. Към него се
подава предложение по образец съгласно Приложение № 1 съдържащо
необходимата информация за всеки от студентите, чиято кандидатура
представя висшето училище,  отличията им през предходната календарна
година, както и евентуално други материали.

5. Документи се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за
конкурса.

6. Конкурсът се провежда от техническа комисия, която се състои от нечетен
брой членове.

7. Комисията по проверка на проектите разглежда кандидатурите и изготвя
списък с мотивирани предложения, които представя за одобрение на
заседание на Управителния съвет.

8. Комисия проверява постиженията на студентите спрямо средния им успех
през 2021 година, както и спрямо участията им в  международни и
национални конкурси в областта на изкуствата и културата. За студенти
първи курс се проверява среден успех от първи семестър.

9. Въз основа на тези предложения, Управителният съвет определя
финалните решения по всеки от тях.

10. Резултатите от конкурса се обявяват на интернет страниците на Национален
фонд „Култура“ и на Министерство на културата.

11. До три дни след публикуване на резултатите одобрените кандидатствали
висши училища по изкуствата получават имейл с инструкции за процедурния
ред за получаване на целево финансово подпомагане.

12. Бенефициентите, висши училища по изкуствата, предоставят финансова
справка за изплатените награди и обобщена съдържателна информация за
творческите постижения на наградените студенти в срок до края на
настоящата календарна година.

* Ако студентът е първи курс, се проверява среден успех за първи семестър.

Висшите училища по изкуствата и културата, чиито студенти са одобрени за
награждаване, сключват договор с Национален фонд „Култура“, с който се урежда
редът, по който висшите училища ще получат по бюджетите си одобрените суми и
процедурата по изплащането им на наградените студенти.


