
  

 

СТАТУТ 

 
за присъждане на награда на Културния център на СУ  

за отлично защитена магистърска теза в сферата на културата 

 

 

I. ЦЕЛ НА НАГРАДАТА 

 

Наградата на Културния център на Софийския университет има за цел да удостои с 

признание магистри, защитили дипломна теза в областта на културата, като представи 

пред университетската общност и широката общественост техния дипломен труд. По 

този начин се популяризира научният и социален проблем, който те разглеждат, и се 

поощрява академичната им кариера.   

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Наградата се връчва на завършили в Софийския университет студенти от 

хуманитарните и социални науки, защитили своята магистърска теза с отлична 

оценка в рамките на последната академична година.  

2. Наградата се присъжда два пъти годишно.  

3. Срокът за обявяването ѝ е 30 дни, отчитани от  приключването на изпитните 

сесии, на които се защитават магистърски дипломни работи. 

4. Наградата се състои от следните компоненти:    

4.1. Публична лекция на отличения с наградата магистър; 

4.2. Възможност за публикация по темата на дипломната работа в едно от 

електронните издания на Културния център – списание „Пирон“ или 

рубриката „Ателие“.  

4.3. Парична сума или награда в размер на 300 лв. Паричната сума или наградата 

се изплаща от бюджета на Културния център на СУ. На основание чл.38, ал.14 

от ЗДДФЛ брутната сума на наградата подлежи на облагане с окончателен 

данък в размер на 10% (десет на сто).  

5. Цялостната организация на лекцията, както и нейното медийно отразяване се 

поемат от Културния център на СУ. 

 

III. УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА 

1. Наградата се присъжда след провеждане на конкурс, участие в който имат право 

да вземат магистри, защитили дипломни разработки в областта на културата с 

успех над 5.50.  

2. Условие за кандидатстване в конкурса е наличие на препоръка от дипломния 

ръководител или ръководителя на магистърската програма, в която е защитена 

дипломната работа.   

3. Срокът за кандидатстване се обявява своевременно на сайта на Културния център 

на СУ и в неговите канали в социалните мрежи. Официално съобщение се 

изпраща и до отдел „Информация и връзки с обществеността“, който публикува 

обявата за конкурса на уебсайта на Софийския университет.  



4. Кандидатурите са подават по електронен път на посочения в обявата адрес и 

трябва да включват:  

4.1. Име на кандидата; 

4.2. Име и титла на научния ръководител; 

4.3. Име на катедрата, в която е защитена магистърската теза;  

4.4. Име на магистърската програма, която е завършил магистърът; 

4.5. Заглавие на защитената магистърска теза;  

4.6. Препоръка от дипломния ръководител или от ръководителя на магистърската 

програма; 

4.7. Рецензията към дипломната работа, прочетена пред научното жури по време 

на защитата;   

4.8. Кратка анотация на дипломната работа (до 300 думи), подготвена от самия 

магистър. 

IV. КОМИСИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА: 

1. Комисията се състои от текущите членове на Културния съвет на Културния 

център. 

2. Председател на комисията е Директорът на Културния център. 

3. Решенията на комисията се взимат след обсъждане на всички получени заявки, с 

явно гласуване и с обикновено мнозинство. Решенията на комисията са 

окончателни. 

4. Избира се един победител и един подгласник, в случай че избраният кандидат се 

откаже от получаването на наградата и не желае да изнесе публична лекция.  

5. Победителят бива уведомен в посочения срок от 30 дни.  

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 

1. Съобщение за решението на комисия бива изпратено до всички кандидати в 

конкурса в посочения срок от 30 дни.  

2. Името на одобрения кандидат се оповестява публично, като за целта се използват 

каналите на Културния център. 

3. Организацията на публичната лекция се осъществява по уговорка между 

победителя в конкурса и екипа на Културния център. Лекцията се провежда не 

по-късно от 30 дни след обявяването на наградата.   

4. Паричната сума се изплаща със заповед на Ректора, по банковата сметка на 

получателя, като сумата се облага с окончателен данък по чл. 38, ал. 14 от 

ЗДДФЛ. 

 


