СТАТУТ
НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЛИРИКА „ИВАН ПЕЙЧЕВ”
І. Общи положения
Чл. 1 (1) Националната награда за лирика „Иван Пейчев” е учредена от
Община Шумен, Дружеството на писателите в Шумен и Съюза на
българските писатели.
(2) Присъжда се на български поети за високи художествени
постижения в областта на съвременната българска лирика.
(3) За присъждане на Националната награда за лирика „Иван
Пейчев“ се провежда конкурс.
Чл. 2 Конкурсът за присъждането на наградата се организира от Община
Шумен и Дружеството на писателите в Шумен и се провежда под
патронажа на кмета на Община Шумен.
Чл. 3 Конкурсът цели чрез Националната награда за лирика „Иван Пейчев”
да стимулира и популяризира най-новите и талантливи произведения в
областта на лириката.
Чл. 4 Конкурсът има национален характер и в него участват съвременни
български автори.
ІІ. Кандидатстване
Чл. 5 (1) Условията на конкурса се обявяват до 15 юни всяка нечетна
година в централните периодични литературни издания и в
специализираните електронни сайтове. Приемат се стихосбирки,
отпечатани през последните две години, считано от датата на обявяване на
предходния конкурс.
(2) Предложения за носители, съгл. чл. 5, ал. 1 на Националната
награда за лирика „Иван Пейчев” могат да правят български литературни
сдружения и съюзи, литературни дружества и клубове, културни, научни и
образователни институти от цялата страна, граждански сдружения и
граждани.
(3) Стихосбирките трябва да бъдат представени на хартиен носител
в 2 екземпляра и в електронен вариант. Крайният срок за приемане на
творби и предложения е 30 септември на съответната година на адрес:
Община Шумен,
бул. „ Славянски” №17

отдел „ Култура , младежки дейности и спорт ”
9700 Ш у м е н
kultura@shumen.bg
(4) Материали, получени след крайния срок, не се разглеждат /важи
датата на изпращането им/.
ІII. Жури на конкурса
Чл. 6 (1) Журито за определяне на наградата за лирика „ Иван Пейчев” се
състои от председател и 8 члена.
(2) Председател на журито е председателят на Дружеството на
писателите в Шумен.
(3) Членове на журито са:
- представител на Община Шумен -1;
- последните двама носители на Националната награда за лирика
„Иван Пейчев”- 2;
- Съюз на българските писатели – 1;
- Дружеството на писателите в Шумен – 1;
- ШУ „Епископ Константин Преславски” – 2;
- Сдружение на българските писатели – 1.
(4) Всяка структура представя писмено своите предложения за
членове на журито в отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ на
Община Шумен до 20 май в годината на провеждане на конкурса.
(5) При липса на предложения за представители на Съюза на
българските писатели или на Сдружението на българските писатели
квотата на журито се попълва от писателската организация, направила
предложение за член на журито.
(6) Персоналният състав на журито се утвърждава със заповед на
кмета на Община Шумен до 30 юни в годината на провеждане на конкурса.
(7) При обективна невъзможност за участие в работата на журито на
някой от предложените членове, постоянната комисия „Култура, културноисторическо наследство, туризъм, интеграционна политика и
вероизповедания“ към Общински съвет Шумен предлага на кмета на
общината заместващ член в състава на журито.
(8) Членовете на журито нямат право на участие в конкурса.
(9) Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.
(10) Получените творби се предоставят на членовете на журито от 1
октомври до 15 ноември на съответната година. Журито излиза с
окончателно решение до 1 декември същата година.

(11) Журито обсъжда постъпилите творби и предложения, аргументира
своите становища и съставя протокол за взетото решение.
(12) Протоколът от заседанията на журито и текущата кореспонденция
се водят от експерт от отдел „Култура, младежки дейности и спорт“.
(13) Носителят на наградата се определя с обикновено мнозинство,
считано от общия състав на журито. Неприсъстващите по уважителни
причини членове на журито изразяват своето становище пред останалите
членове на журито писмено или чрез конферентна връзка.
(14) Решението на журито е окончателно и не подлежи на промяна.
(15) Председателят на журито представя протокола с решението за
удостояване с наградата за лирика „ Иван Пейчев” на кмета на Община
Шумен до 10 декември за издаване на заповед за награждаване.
(16) За работата си по време на конкурсната процедура председателят
на журито получава заплащане в размер на 150 лв., а членовете на журито
получават заплащане в размер на 100 лв. на човек. Представителят на
Община Шумен не получава възнаграждение за участието си в журито.

IV.

Награден фонд и обявяване на наградените

Чл. 7 (1) Националната награда за лирика „Иван Пейчев” представлява
плакет и 3000 лв., осигурени от Община Шумен и грамота от Дружеството
на писателите в Шумен.
(2) Наградата не може да бъде поделяна между двама или повече
участници в конкурса.
(3) Всеки автор може да бъде носител на наградата само веднъж.
(4) Средствата за наградата се планират в бюджета на отдел
„Култура, младежки дейности и спорт“ на Община Шумен.
(5) Церемонията по връчване на Националната награда за лирика
„Иван Пейчев” и аргументите на журито за присъждането й се
популяризират чрез средствата за масова информация.
(6) Наградените творби стават достояние на гражданите и широката
литературна общественост по време на авторски рецитал на носителя на
наградата, чрез публикации в литературната периодика и чрез средствата
за масова информация.
(7) Наградата се връчва в навечерието на 16 декември или на 16
декември – рождения ден на поета Иван Пейчев, от кмета на Община
Шумен и председателя на Дружеството на писателите в Шумен или от
упълномощени от тях лица.

