
ПРОЕКТ! 

 
П Р А В И Л Н И К 

за  награждаване на изявени спортисти 

и техните треньори от Община Троян 

 

(приет с Решение на ОбС – Троян №…../…………..2022 г.) 

 

Раздел І 

Общи положения 

 

Чл. 1. С настоящия правилник се определят критериите, условията и редът за 

награждаване от oбщина Троян на спортисти и треньори от троянски спортни клубове за 

постигнатите от тях значими спортни резултати и призови класирания.  

Чл. 2. Правилникът има за цел да стимулира финансово спортисти и треньори, които 

допринасят за издигане престижа на България и Троян със значимите си спортни резултати и 

призови класирания  в олимпийски игри, в световни и европейски първенства и купи за мъже и 

жени, в младежки олимпийски  и световни студентски игри. 

            Чл. 3. Община Троян може да награждава с парични награди и за постигнати други 

изключителни постижения в областта на спорта, които утвърждават авторитета на троянския 

спорт както в национален така и в международен мащаб. 

 

Раздел ІІ 

Награди и условия за получаването им 

 

Чл. 4. (1) Право на финансово подпомагане имат изявени спортисти от лицензирани 

спортни клубове в община Троян и техните треньори. 

(2) Наградите биват: 

1. Еднократна парична награда, която се определя като процент от максималния  размер, 

определен  за постигнатото класиране в съответния ранг състезание в Приложение №1. 

а) максималният размер, определен в Приложение №1, е за едно класиране на един 

спортист независимо дали то е постигнато в състезания по индивидуални или колективни 

спортове; 

б) спортистите могат да получат парична награда в пълен размер за всяко призово 

класиране, определено по правилата на този раздел, с изключение на случаите, за които в 

правилника изрично е предвидено друго.  

2. Спортист, състезаващ се в неолимпийски спортове: 

а) има право за една календарна година да получи парична награда само за едно 

класиране на едно световно и  едно европейско  първенство за съответния спорт, независимо от 

датата и мястото на провеждане на състезанията по отделните стилове и дисциплини; 

б) когато е постигнал повече от едно класиране на световни и  европейски  първенства за 

една календарна година, има право да получи парична награда само за най-доброто класиране. 

3. Стипендии за редовни студенти във ВУЗ в размер, съгласно Приложение  №2. 

а) право на стипендия имат спортисти, които са редовни студенти във ВУЗ или бъдат 

приети за редовни студенти до една година от спортното постижение. 

б)  стипендията се получава за периода на нормативно определения срок на обучение. 

в) нямат право да кандидатстват за стипендия по настоящия правилник спортистите, 

получили държавна стипендия за постиженията си. 

Чл. 5. (1) По предложение на председателя на спортния клуб, чийто спортист е 

постигнал съответния успех, може да бъде  награден и треньорът му в размер до 80% от 

премията на спортиста. 



(2) За класирания  в индивидуалните  неолимпийски спортове – треньорът може да бъде 

награден с до 80% от размера на най-високата награда на спортист и с до 40% от размера на 

всяка следваща награда на спортист, независимо от броя на спортистите, постигнали призови 

класирания. 

 Чл. 6. За други изключителни постижения в областта на спорта финансовото 

стимулиране на спортистите става с нарочно решение на Общински съвет по предложение на 

Кмета на общината. 

 

Раздел ІІІ 

 Ред за предоставяне на награди и стипендии 

 

Чл. 7. Председателите на спортните клубове информират Кмета на общината за 

постигнатите резултати на спортистите на състезанията от Приложение №1, като представят 

копие от протокола или грамотата от съответното състезание. 

Чл. 8. Кметът на общината внася предложение до Общински съвет за награждаване на 

съответните спортисти и техните треньори. 

Чл. 9. Наградите се връчват от Кмета на община Троян и Председателя на Общинския 

съвет на тържествена церемония. 

Чл. 10. Наградените със стипендия спортисти, приети за редовни студенти, предоставят 

уверение от съответния ВУЗ, че са записани за редовни студенти за текущата учебна година. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§1. Учениците – спортисти в троянски спортни клубове, ненавършили 18 години и 

постигнали призови класирания, получават финансово подпомагане съгласно Наредба за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

§2. Учениците, навършили 18 години, и студентите – спортисти в троянски спортни 

клубове, постигнали призови класирания, получават награди по Приложения №1 и №2. 

§3. По смисъла на този правилник „изключителни постижения в областта на спорта“ 

са олимпийски, световни, европейски или републикански рекорди и призове извън Приложение 

№1. 

           §4. По смисъла на този правилник „призови класирания“ са класиранията по 

Приложение №1 и Приложение №2. 

 

§5. По смисъла на този правилник „изявени спортисти“ са тези състезатели, спечелили 

приз по Приложение №1. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§6. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г.). 

§7. Този Правилник отменя Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните 

треньори от Община Троян (приет с Решение на ОбС – Троян № 926/25.04.2019 г.). 

§8. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на обнародването му. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

към чл. 4, ал. 2, т. 1 

 

Размер на паричната награда за призово класиране на изявени спортисти  

в брой минимални работни заплати за годината, в която е постигнато призовото класиране 

 

 

Класиране Олимпийски  

игри 

Световно 

първенство 

Европейско първенство Световна купа – 
(Еднократно за 1 етап) 

Европейска купа – 
(Еднократно за 1 етап) 

Младежки 

олимпийски 

игри 

Световни  

студентски 

игри 

  Олимп. 

спортове 

Неолимп. 

спортове 

Олимп. 

спортове 

Неолимп. 

спортове 

Олимп. 

спортове 

Неолимп. 

спортове 

Олимп. 

спортове 

Неолимп. 

спортове 

 

  

I – во  

място 

10 8 6 6 4 4 2 2 1.5           2        1.5 

 

II –ро  

място 

9 6 4,5 4,5 3 3 1,5 1,5 1 1.5         1 

 

III–то 

място 

8 4 3 3 2 2 1       1 

 

0.75 

 

1          0.75 

IV–то  

място 

7 3 

 

- - - - - -    

V–то  

място 

6 2 

 

- - - - - -    

VI–то  
място 

5 1 
 

- - - - - -    

VII–мо 

място 

4 - - - - - - -    

VIII-мо 

място 

3 - - - - - - -    

IX–то  

място 

2 - 

 

- - - - - -    

X–то  

място 

1 - - - - - - -    

 

 



 
                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                към чл. 4, ал. 2, т. 3 

 

 

 
Размер на месечни стипендии на наградени спортисти, редовни студенти във ВУЗ 

(процент от минимална работна заплата за съответната година) 

 

Място Олимпийски игри Световно първенство  Европейско първенство 

  Олимпийски 

спортове 

Неолимпийски 

спортове 

Олимпийски 

спортове 

Неолимпийски 

спортове 

I-во място 100% 75 % 60 % 60 % 50 % 

II-во място 90 % 70 % 55 % 55 % 45 % 

III-то място 80 % 65 % 50 % 50 % 40 % 

IV-то място 70 %     

V-то място 65 %     

VI-то място 60 %     

 

 

 

 
 

 

 
АНГЕЛ АНГЕЛОВ /П/ 
И.Д. Кмет на община Троян 

(съгласно Заповед №330/30.03.2022 г.) 

 



МОТИВИ 
към проекта на ПРАВИЛНИКА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ СПОРТИСТИ И 

ТЕХНИТЕ ТРЕНЬОРИ ОТ ОБЩИНА ТРОЯН  
 

 

1. Причини, които налагат приемането на предложения проект: 

 Причините, които налагат приемането на нов Правилник, са да се регламентират по-

прецизно условията, редът и размерът на материалните стимули, с които Община Троян 

награждава изявени спортисти и техните треньори от троянски спортни клубове за значими 

постижения в областта на спорта и синхронизирането му с Наредба №5 за критериите, 

условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица, издадена от 

министъра на младежта и спорта, с влезли в сила изменения и допълнения на 01.01.2022 г. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на Правилника е Община Троян да подпомага и стимулира спортисти и треньори, 

които допринасят за издигане имиджа на България и Троян с изявите си в Олимпийски игри, 

Световни и Европейски първенства и купи, както и в Младежки олимпийски и Световни 

студентски игри.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 

           Средствата за награждаване на изявени спортисти и техните треньори се утвърждават с 

решение на Общинския съвет – Троян. 

           За административното прилагане на наредбата не са необходими финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати: 

С прилагането на Правилника се очаква спортисти и техните треньори от троянски 

спортни клубове да бъдат мотивирани да подобряват резултатите си и да постигат високи 

успехи в спорта. 

 

5.Съответствие с правото на Европейския съюз: 

            Проектът на Правилника не противоречи на правото на Европейския съюз. 
 

 

 
АНГЕЛ АНГЕЛОВ  /П/ 

И.Д. Кмет на община Троян 

(съгласно Заповед №330/30.03.2022 г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* В публикуваната версия на този документ някои от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, 
б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни. 

 

 


