НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА
НА ОБЩИНА САМОКОВ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Настоящата наредба регламентира:
(1) Вида, съдържанието и начина на използване на символите и знаците на
община Самоков.
(2) Наредбата установява статута на Празника на град Самоков.
(3) Наредбата определя вида на званията, отличията и наградите на община
Самоков, както и критериите и реда за присъждането им.
Чл.2 Символите и знаците, обект на Наредбата за символиката и
отличията, в йерархична последователност и взаимообвързаност са:
2.1 Герб на град Самоков.
2.2 Знаме на град Самоков.
2.3 Церемониална огърлица.
2.4 Ключ на град Самоков.
2.5 Почетна книга.
2.6 Летописна книга.
Чл.3 Наредбата установява статута и условията за удостояване и връчване
на званията, отличията и наградите на община Самоков, както следва:
3.1. Почетен гражданин на град Самоков
3.2 Почетен знак – златен
3.3 Почетен знак – сребърен
3.4 Национална Награда по изобразително изкуство „Захарий Зограф”
3.5 Награди в Конкурса за детска рисунка в рамките на ежегодната
Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф”.
3.6 Награда по фотография „Анастас Карастоянов“
3.7 Ежегодни награди в системата на предучилищното и училищното
образование.
3.8 Ежегодни награди в областта на спорта.
3.9 Награди за определени събития, включени в културния календар.
Награди за постижения в различни области от живота в Общината и за
дарителство.

ГЛАВА ВТОРА
СИМВОЛИКА НА ОБЩИНА САМОКОВ
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Чл.4 (1) Статутът на герба на град Самоков е приет от Общински съветСамоков Решение № 118 по протокол № 10 ат 13 юни 1996 г. Гербът на
град Самоков е във формата на старинен военен щит. Състои се от
хералдично поле и арка. Арката символизира възрожденска самоковска
къща. Основен архитектурен елемент на герба е чешмата с обецата и
разделя хералдичното поле на три части. Лявата част е заета от четка и
палитра, символизираща Самоковската художествена школа. Дясната
изобразява съоръжение за добиване на желязо „само-ков”, от където
произлиза името на Самоков. В арката с блоков шрифт е написано
САМОКОВ.
Автор на герба на град Самоков е художникът Христофор Пейчев, почетен
гражданин на град Самоков.
(2) Гербът е изработен в два варианта – графичен и пластичен. Графичният
вариант е решен в три цвята: основа – бордо, контур – златен бронз, двете
малки полета в ляво и в дясно, както и долната част на основното поле – в
синьо.
(3) Гербът на град Самоков в графичен вариант - цветно или контурно
изображение се поставя на:
4.1 Всички други символи, знаци, отличия и награди на община Самоков.
4.2 Официални документи на община Самоков, които се подписват от
Кмета и Председателя на Общински съвет-Самоков.
4.3 Бланки – изходяща и входяща кореспонденция на Общината.
4.4 Покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии,
организирани от Общината.
4.5 Автомобили, собственост на община Самоков – по преценка на Кмета
на Общината.
4.6 В кабинетите на общинска администрация.
(4) Гербът на град Самоков в пластичен вариант се поставя:
4.7 На фасадата на сградата на община Самоков.
4.8 На фасадите на сградите или в самите сгради на учебни заведения,
културни институции, общинската болница, кметствата по селата в
Общината или други общински сгради.
4.9 В заседателната зала на Общински съвет – Самоков.
4.10 В или на входа на Ритуалната зала.
4.11 Върху елементи от градското обзавеждане.
Чл.5 (1) Забранява се използването на герба на град Самоков и тиражирани
негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания и
се санкционира съгласно действащото законодателство.
(2) Забранява се използването на герба на град Самоков за търговска
реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически
лица и се санкционира съгласно действащото законодателство.
Чл.6 (1)Знамето на град Самоков е символ с първостепенно значение и е с
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две лица. Основният цвят на знамето е бял, а в средата е изобразен
цветният герб на града.
(2) Знамето може да се изработва в различни размери , в зависимост от
мястото на поставяне или условията на носенето му.
(3) Знамето на община Самоков се издига или носи при участието на
знамето в чествания, тържества и събития с роля в историята на град
Самоков, организирани от Общината или културни и образователни
инситуции.
(4) Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти
флагове, отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява , като се
спазва съотношението но символите, ако това не уронва престижа на
община Самоков.
(5) Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на град
Самоков за политически , религиозни и националистически послания.
(6) Знамето на град Самоков е йерархично подчинено по смисъл и
значение на националното знаме на Република България.
Чл.7 (1) Церемониалната огърлица на кмета на община Самоков е символ,
който олицетворява местната власт.
(2) Основен елемент на огърлицата е абревиатурата на Националното
сдружение на общините в Република България и плочки с изобразен лъв,
свързани с метални халки.
(3) Церемониалната огърлица се връчва на избрания кмет от предишния
кмет на Общината.
(4) Церемониалната огърлица се носи от Кмета на Общината:
7.1 По време на тържествената церемония на Празника на град Самоков.
7.2 При официални срещи с представители на други държави.
7.3 При тържествени сесии на Общинския съвет.
Чл.8 (1) Ключът на община Самоков е изработен от месинг и на него е
изписано: САМОКОВ.
(2) Ключът е символ на града и се съхранява от кмета.
Чл.9 (1) Почетната книга на град Самоков съдържа 180 номерирани листа.
На корицата е изобразен герба на града и надпис „Почетна книга на
община Самоков”
(2) Право на вписване в почетната книга имат:
9.1 Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Самоков”.
9.2 Удостоените с почетен знак „златен“ на община Самоков.
9.3 Удостоените с почетен знак „сребърен“ на община Самоков.
(3) Почетната книга се съхранява от кмета на община Самоков или
упълномощено от него лице.
Чл.10 (1) Летописната книга на община Самоков е учредена от Общински
съвет-Самоков с Решение № 1301 от 20.05.2010 г.
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(2) Летописната книга на община Самоков представлява тип кондика и е
изработена в манастир „Св. св. Петър и Павел“ с. Долни Лозен, Софийско.
Кориците на книгата са изпълнени според древните църковни традиции с
ръчна бродерия върху червено кадифе и е украсена с естествени перли,
тертер, кристали. Образите са позлатени с варак. Върху книгата са
поставени образи на емблематични за Самоков паметници и иконата на
покровителя на града ни. Страницирте на книгата се изписат в
калиграфски стил.
(2) В Летописната книга на община Самоков се вписват делата на всички
кметове от 1878 г.
(3) Летописната книга се съхранява в Исторически музей – Самоков.
(4) В края на всеки кметски мандат книгата се изважда, попълва и след
публично оповестяване на вписаното се връща във витрината на музея.
Чл.11 (1) Празникът на град Самоков се отбелязва ежегодно на 21 август Деня на успението на самоковския светец великомъченик Симеон
Самоковски.
(2) Общинска администрация организира и провежда Празника.
(3) Подготовката и провеждането се финансира от:
11.1 Бюджета на община Самоков.
11.2 Спонсорство и дарения.
11.3 Реклама и други разрешени от закона източници.
ГЛАВА ТРЕТА
ЗВАНИЯ, ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА САМОКОВ
Раздел I
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД САМОКОВ
Чл.12 (1) Званието „Почетен гражданин на град Самоков” е най-високото
отличие на община Самоков.
(2) Званието „Почетен гражданин на град Самоков” се присъжда от
Общински съвет-Самоков за изключителни заслуги към града, Общината
и Република България или международни институции във всички области
на обществения живот.
(3) Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Самоков“
трябва да е човек, чийто живот и дело остават завинаги в съзнанието на
поколенията и чието име само по себе си е символ на непреходните
морални и житейски ценности, които едно общество трябва да изповядва.
(4) Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Самоков”
става с решение на Общинския съвет с мнозинство от 3/4 от общия брой на
съветниците и явно гласуване.
(5) Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Самоков” могат да правят:
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12.1 Кметът на Общината.
12.2 Председателят на Общинския съвет.
12.3 Постоянните комисии към Общинския съвет.
12.4 Инициативен комитет в състав не по-малко от 300 човека формирани
чрез съответна подписка.
(6) Предложенията за удостояване се адресират до Общински съвет и
трябва да бъдат придружени от:
12.5 Подробни мотиви
12.6 Описание на дейността на кандидата и заслугите му.
12.7 Биография.
12.8 Писмено съгласие на кандидата или неговите наследници.
(7) На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Самоков” се
връчва Удостоверение с номера на решението за присъждане на званието.
(8) По решение на Общинския съвет удостояването може да бъде
съпроводено и с други форми на обществено признание:
12.9 Награда /парична или предметна.
Чл.13 Званието „Почетен гражданин на град Самоков” може да бъде
присъдено посмъртно в изключителни случаи.
Чл.14 Община Самоков подържа връзки с носителите на званието
„Почетен гражданин”. Кани ги на големи тържества, отправя им
поздравления по повод на лични празници, юбилейни годишнини,
организира срещи с тях.
Раздел II
ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗЛАТЕН НА ГРАД САМОКОВ
Чл.15 (1) Почетният знак златен е с кръгла форма изработен от метал. В
средата е гравиран стилизиран герб на Самоков.
(2) Удостояването с Почетния знак златен става с Решение на Общински
съвет-Самоков прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците.
(3) Почетният знак златен може да бъде връчван при подходящи
случаи от кмета на община Самоков или от председателя на Общински
съвет Самоков.
(4) Предложенията за удостояване с Почетен знак златен се внасят в
общински съвет- Самоков от кмета на Общината, от общински съветници,
от обществени, професионални организации и творчески съюзи.
Раздел III
ПОЧЕТЕН ЗНАК СРЕБЪРЕН НА ГРАД САМОКОВ
Чл.16 (1) Почетният знак сребърен е с кръгла форма изработен от метал. В
средата е гравиран стилизиран герб на Самоков.
(2) Удостояването с Почетния знак сребърен става с Решение на Общински
съвет-Самоков, прието с обикновено мнозинство.
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(3) Почетният знак сребърен може да бъде връчван при подходящи
случаи от кмета на община Самоков или от председателя на Общински
съвет Самоков.
(4) Предложенията за удостояване с Почетен знак сребърен се внасят в
общински съвет- Самоков от кмета на Общината, от общински съветници,
от обществени, професионални организации и творчески съюзи.
Раздел IV
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС „ЗАХАРИ ЗОГРАФ” И
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА В РАМКИТЕ НА
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА „ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ”
Чл.17 (1) Статутът на Националната награда по живопис „Захарий Зограф“
е приет от Общински съвет-Самоков с Решение № 57 от 03.02.2000г.
(2) Ежегодната награда „Захарий Зограф” се присъжда за изключителни
постижения в областта на живописта през изтеклата година.
(3) Носителят на Наградата „Захарий Зограф“ се определя от жури,
утвърдено със заповед на Кмета на Общината.
(4) Наградата може да бъде присъдена за отделна картина, цикъл от творби
или друга творческа реализация - стенописване на църква, манастир или
украса на обществени сгради /пана, стенописи и др./, като произведенията /
преносимите/ са участвали в изложби в България или чужбина.
(5) Във фонда на Историческия музей се приема наградената творба.
(6) Носителят на Наградата се задължава да подреди изложба от свои
творби в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“.
(7) Националната награда „Захарий Зограф“ се връчва на тържествена
церемония, която се провежда през месец май всяка година.
Чл.18 Удостоените с Награда „Захарий Зограф“ получават:
(1) Статуетка на Захарий Зограф.
(2) Парична награда от 4000 лв.
Чл.19 (1) Статутът на Национален конкурс за детска рисунка в рамките на
ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий
Зограф”, връчвана от Община Самоков е приет с Решение № 683 от
28.03.2013 г. на Общински съвет-Самоков.
(2) Конкурсът има за цел да даде шанс за изява на деца и ученици и да
допринесе за мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство и
научат повече за самоковските зографи.
(3) Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца и ученици от
4 години до 15 години, разделени в три групи:
19.1 Първа група – от 4 години до 6 години;
19.2 Втора група – от 7 да 10 години;
19.3 Трета група – от 11 години до 15 години.
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(4) Рисунките се оценяват от журито, което определя носителя на
Националната награда „Захарий Зограф”.
(5) Определя се една специална награда и награди за първо, второ и трето
място във всяка възрастова група.
19.3 Участникът, отличен със специалната награда получава 150 лв.
19.4 Отличените участници, заемащи първо, второ и трето място в
отделните възрастови групи получават съответно 70 лв., 50 лв. и 30 лв.
(6)Наградите на малките художници се връчват по време на тържествената
церемония по връчване на Наградата „Захарий Зограф”.
Раздел V
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ПО ФОТОГРАФИЯ „АНАСТАС
КАРАСТОЯНОВ”
Чл.20 Статутът на Националната награда по фотография на името на
Анастас Карастоянов е приет от Общински съвет-Самоков с Решение №
923 от 27.04.2017 г.
(1) Национална награда по фотография, връчвана от община Самоков има
за цел да внесе своя принос към утвържданавенето на фотографията в
България като съвременна и общодостъпна форма на изкуство и
комуникация.
(2) В конкурса за Националната награда „Анастас Карастоянов“ могат да
вземат участие любители и професионални фотографи. Конкурсната
програма за всяко издание може да бъде на определена тема или без тема.
(3) Решението за удостояване с Наградата по фотография „Анастас
Карастоянов” се взема от петчленно жури, назначено със заповед на Кмета
на Общината.
(4) Финалната селекция на фотографиите, които ще бъдат журирани за
фото-майсторство се извършва предварително. Целта е да се отхвърлят
фотографиите, които не покриват техническите критерии за печат,
заложени в статута на Наградата
Чл.21 (1) Носителят на Наградата по фотография „Анастас Карастоянов”
получава диплом, плакет на община Самоков и парична награда на
стойност 1000 лв. - за всяка отделна категория.
(2) Наградата се връчва на специална церемония.
Раздел VI
НАГРАДИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл.22 Награда „Учител на годината“ има за цел да удостои с признание
сред обществеността работата на учители от училищата в община
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Самоков, като популяризира техния професионализъм, талант, значими
постижения и дългогодишен принос за духовното развитие на младите
хора.
Чл.23 (1) Наградата „Учител на годината“ се присъжда на учители от
различни образователни степени за периода от 1 април на предходната
година до 1 април на настоящата календарна година.
(2) Наградата е индивидуална, връчва се по една награда в категория.
(3) Категориите са, както следва:
23.1 Учител в степен „Предучилищно образование”.
23.2 Учител в степен „Начално образование”- /I-IVклас/.
23.3 Учител в прогимназиален етап - /V-VII клас/.
23.4 Учител в гимназиален етап - /VIII-XII клас/.
23.5 Най-успешен млад учител /до 29 години в настоящата календарна
година/.
Чл.24 Номинираните за наградата „Учител на годината” е необходимо да
отговарят на следните изисквания:
24.1 Да имат задълбочена професионална подготовка и висока обща
култура.
24.2 Да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа
дейност, включително и в процеса на приобщаване към образователната
среда на деца и ученици от уязвими групи и в риск.
24.3 Да прилагат иновативни подходи в учебно-възпитателния процес.
24.4 Техни възпитаници да имат успешни изяви на областно, национално
или международно ниво през изминалия едногодишен период,
аргументирани чрез различни информационни носители.
24.5 Да се ползват с авторитет сред колегите си, ученици, родители и
обществеността.
24.6 Да работят целенасочено за възпитаване на децата и младежите в
непреходните общочовешки ценности, национални идеали и любов към
родния край.
Чл.25 (1) Аргументираните предложения за награждаване с наградата
„Учител на годината“ се подават от номиниращата институция в
деловодството на община Самоков до 1 април включително на текущата
календарна година и трябва да съдържат:
25.1 Заявление за номиниране на награда в образователната сфера,
включващо образование, квалификация, публикации в педагогическия
печат, участие в разработване на учебни помагала, участие в оценяване на
олимпиади на областно и национално ниво, постижения на ученици и деца
в олимпиади, състезания, конкурси, фестивали и др., участие в училищни
проекти към МОН и по европейски програми, обществено значими
дейности, извънкласни дейности, принос за развитие на образователната
институция, присъдени награди и отличия в разглеждания период.
8

25.2 Мотиви за предложението и подкрепящи мотивите документи /на
хартиен носители или диск/ – дипломи, грамоти, отличия, сертификати,
публикации, презентации, препоръки, независими оценки и др.
(2) Предложения могат да се подават от:
25.3 Педагогическите и/или обществените съвети на училището или
детската градина.
25.4 Училищните настоятелства.
25.5 Граждански и професионални сдружения.
(3) Номиниращата институция може да направи само по едно предложение
за даден вид награда и определена категория.
(4) Предложения за номинации на вече наградени учители с Наградата
„Учител на годината” в предходните две години не се допускат.
Чл.26 (1) Носителят на Наградата „Учител на годината“ се определя от
експертна комисия.
(2) В срок до 15 февруари постоянната комисия по „Образование, култура,
мл.дейности и спорт” към Общински съвет – Самоков дава предложение за
експертна комисия, която прави селекция на номинациите.
(3) Експертната комисия се състои от пет членове, от които:
26.1 Двама са от Постоянната комисия към Общински съвет – Самоков
като единият от тях е председателят на постоянната комисия.
26.2 Двама са от общинска администрация, ресор „Образование”.
26.3 Един - представител на медия или общественик.
26.4 Председателят на Постоянната комисия към Общински съвет –
Самоков е председател на експертната комисия.
(4) Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета
на Община Самоков до 1 март.
(5) В срок до 10 април Експертната комисия извършва селекция на
кандидатурите на базата на конкретни критерии, след което изготвя
мотивирано предложение до Общински съвет-Самоков за присъждане на
награда „Учител на годината” за текущата календарна година.
(6) При равен брой точки за двама кандидати в една категория, се
извършва тайно гласуване с обикновено мнозинство глас от всички
членове на Експертната комисия.
Чл.27 Награда „За принос в образователното дело“ има за цел да удостои с
признание сред обществеността работата на учители от училищата в
община Самоков, като популяризира техния професионализъм, талант,
значими постижения и дългогодишен принос за духовното развитие на
младите хора.
Чл.28 (1) Наградата „За принос в образователното дело“ се присъжда на
учители с дългогодишен стаж, които излизат в пенсия в настоящата
календарна година, като се вземат предвид техни постижения и изяви през
годините.
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(2) Връчват се до три индивидуални награди.
(3) Наградата се състои от:
28.1 Почетен плакет.
28.2 Парична премия от 500 лв.
Чл.29 Номинираните за наградата „За принос към образователното дело” е
необходимо да отговарят на следните изисквания:
29.1 Да имат задълбочена професионална подготовка и висока обща
култура.
29.2 Да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа
дейност, включително и в процеса на приобщаване към образователната
среда на деца и ученици от уязвими групи и в риск.
29.3 Да прилагат иновативни подходи в учебно-възпитателния процес.
29.4 Техни възпитаници да имат успешни изяви на областно, национално
или международно ниво през изминалия едногодишен период,
аргументирани чрез различни информационни носители.
29.5 Да се ползват с авторитет сред колегите си, ученици, родители и
обществеността.
29.6 Да работят целенасочено за възпитаване на децата и младежите в
непреходните общочовешки ценности, национални идеали и любов към
родния край.
Чл.30 (1) Аргументираните предложенията за награждаване с наградата
„За принос в образователното дело“ се подават от номиниращата
институция в деловодството на община Самоков до 1 април включително
на текущата календарна година и трябва да съдържат:
30.1 Заявление за номиниране на награда в образователната сфера,
включващо месторабота, длъжност, образование и специалност, учебни
предмети по които преподава и в кои класове, педагогически стаж /в
години/, колко години стаж в настоящата образователна институция,
профедионално-квалификационна степен, година на продобиване.
30.2 Мотиви за предложението и подкрепящи мотивите документи /на
хартиен носители или диск/ – дипломи, грамоти, отличия, сертификати,
публикации, презентации, препоръки, независими оценки и др.
(2) Предложения могат да се подават от:
30.3 Педагогическите и/или обществените съвети на училището или
детската градина.
30.4 Училищните настоятелства.
30.5 Граждански и професионални сдружения.
(3) Номиниращата институция може да направи само по едно предложение
за даден вид награда и определена категория.
(4) Присъждането на награда „За принос в образователното дело” е
еднократно.
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Чл.31 (1) Носителят на Наградата „За принос в образователното дело“ се
определя от експертна комисия.
(2) В срок до 15 февруари постоянната комисия по „Образование, култура,
мл.дейности и спорт” към Общински съвет – Самоков дава предложение за
експертна комисия, която прави селекция на номинациите.
(3) Експертната комисия се състои от пет членове, от които:
31.1 Двама са от постоянната комисия към Общински съвет – Самоков,
като единият от тях е председателят на постоянната комисия.
31.2 Двама са от общинска администрация, ресор „Образование”.
31.3 Един - представител на медия или общественик.
31.4 Председателят на Постоянната комисия към Общински съвет –
Самоков е председател на експертната комисия.
(4) Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета
на Община Самоков до 1 март.
(5) В срок до 10 април Експертната комисия извършва селекция на
кандидатурите на базата на конкретни критерии, след което изготвя
мотивирано предложение до Общински съвет-Самоков за присъждане на
награда „Учител на годината” за текущата календарна година.
(6) При равен брой точки за двама кандидати в една категория, се
извършва тайно гласуване с обикновено мнозинство глас от всички
членове на Експертната комисия.
Чл.32 Удостоените с награда в сферата на образованието се определят с
решение на Общински съвет на заседанието през м.април.
Раздел VII
НАГРАДИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА
Чл.33 (1) Присъждането на наградите за Спортист, Треньор и Отбор на
годината цели признание, мотивация и широка обществена подкрепа за
състезатели и треньори от спортни клубове, които развиват дейност на
територията на община Самоков.
(2) Наградите на Община Самоков „Спортист на годината”, „Треньор на
годината”, „Отбор на годината”, се връчват всяка календарна година в
навечерието на Коледа.
Чл.34 (1) Наградата „Спортист на годината” се присъжда на спортисти,
картотекирани към клубове на територията на община Самоков, за високи
постижения през текущата календарна година или в последния
състезателен сезон.
(2) Наградата е индивидуална, връчва се на десетте най-добри спортисти
на Община Самоков.
(3) Наградата включва:
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34.1 За спортист №1, който е и „Спортист на годината” – почетен плакет и
парична премия от 1000 лв.
34.2 За спортист от №2 до №10 – почетен плакет.
Чл.35 (1) Наградата „Треньор на годината” се присъжда на треньори в
клубове на територията на община Самоков, за високи постижения на
техни възпитаници през текущата календарна година или в последния
състезателен сезон.
(2) Наградата е индивидуална, връчва се на трима треньори.
(3) Наградата включва:
35.1 За треньор №1, който е и „Треньор на годината” – почетен плакет и
премия от 1000 лв.
35.2 за неговите подгласници - почетен плакет.
Чл. 36 (1) Наградата „Отбор на годината” се присъжда на спортни отбори
към клубове на територията на община Самоков, за високи постижения
през текущата календарна година или в последния състезателен сезон.
(2) Наградата е колективна, връчва се на до три отбора.
(3) Наградата включва:
36.1 За отбор №1, който е и „Отбор на годината” – почетен плакет и
премия от 2000 лв.
36.2 За отборите на 2-ро и 3-то място - почетен плакет или купа, или
материална награда.
Чл.37 (1) Поощрителна награда „Спортист/Отбор на годината” се
присъжда на спортисти и/или отбори към спортни клубове на територията
на община Самоков, за значими постижения през текущата календарна
година или в последния състезателен сезон.
(2) Поощрителните награди са до 10 на брой, индивидуални или
колективни.
(3) Наградата се състои от почетен плакет или материална награда.
Чл.38 Наградите на Община Самоков в областта на спорта се присъждат с
решение на Общински съвет-Самоков по мотивирано предложение на
Кмета на Община Самоков.
Чл. 39 Удостояването с награди в областта на спорта се извършва на база
система за класиране на номинираните.
Чл.40 (1) Условията за участие в номинациите за спортист на годината са:
40.1 Спортният клуб, който прави номинациите да е регистриран на
територията на община Самоков.
40.2 Спортният клуб да е лицензиран.
40.3 Федерацията, към която клубът е член, да е лицензирана.
(2) Номинираните спортисти да са картотекирани към съответния клуб,
като трябва да са се състезавали през последната календарна година от
името на клуба и федерацията.
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Чл.41 (1) Индивидуалната система за класиране регламентира начина на
класиране на номинираните спортисти според постиженията им.
(2) Класиране на база получени медали:
41.1 Олимпийски игри – медал за I-во до III-то място.
41.2 Младежки олимпийски игри – медал за I-во до III-то място.
41.3 Европейско първенство – медал за I-во до III-то място.
41.4 Олимпийски игри – медал за XXI-во до XXX-то място.
41.5 Световно първенство - медал за IV-то до VIII-мо място.
41.6 Европейско първенство - медал за IV-то до VIII-мо място.
41.7 Юношески световен шампионат - медал за I-во до XXX-то място.
(3) Класиране на база получени купи:
41.8 Световна купа, един етап – до XXX-то място.
41.9 Европейска купа, един етап - XX-то място.
41.10 FIS, FISU / университетски игри – до XX-то място.
41.11 Международни турнири - от I-во до III-то място.
(4) Класиране на база постигнати успехи в Европейски първенства,
Балкански първенства, Републикански шампионати, международни прояви
с участието на национален отбор и Републикански първенства:
41.12 Източно-европейско първенство - медал за I-во до III-то място.
41.13 Балкански първенства - медал за I-во до III-то място.
41.14 Републикански шампион - I-во място.
41-15 Класиране на международни прояви с участието на национален
отбор.
41.16 Републикански първенства - медал за II-ро и III-то място.
41.17 Републикански шампионат - медал за II-ро и III-то място.
(5) Общият брой точки се формира от най-доброто класиране.
(6) При равен брой точки за двама или повече номинирани спортисти се
отчита и броя на конкурентите в съответното състезание.
(7) Класиране за спортист на годината се извършва до 10-то място на
базата на посочените критерии.
Чл. 42 (1) Условията за участие в номинациите за спортен отбор на
годината включва критериите и точките, упоменати в чл.40 и чл.41.
(2) Класиране за отбор на годината се извършва до 3-то място.
Чл.43 (1) Условията за участие в номинациите за треньор на годината
включва критериите и точките, упоменати в чл.40 и чл.41.
(2) При равни резултати /като брой точки/ на двама или повече треньори се
взема предвид следващото по критериите постижение /ако има такова/.
(3) Класиране за треньор на годината се извършва до 3-то място.
Чл. 44 Поощрителни награди в областта на спорта:
44.1 За перспективен млад спортист/отбор.
44.2 За най-млад спортист с добри постижения.
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Чл. 45 (1) Аргументирано предложение за награждаване се подава в
деловодството на Община Самоков до 20 ноември включително в
текущата календарна година и съдържа:
45.1 Номинация за награда, с мотиви и описание на конкретното
постижение, с което се кандидатства за съответния приз.
45.2 Подкрепящи мотивите документи – протоколи, дипломи, грамоти.
45.3 Документ, че кандидатът е картотекиран в дадения спортен клуб.
(2) Предложения могат да се изготвят от:
45.4 Спортни клубове на територията на община Самоков.
45.5 Инициативни комитети от името на общественици, спортни деятели,
знакови самоковски спортисти.
Чл. 46 (1) Носителят на награда в областта на спорта се определя от
експертна комисия.
(2) Комисията, която извършва селекция на кандидатите, е Общинската
експертна комисия за спорт, определена със заповед на Кмета на Община
Самоков.
(3) Заседанието, на което се разглеждат номинациите, е отворено, при
което – освен членовете на ОЕКС, са поканени:
46.1 Председателят и членовете на
ПК „Образование, култура,
мл.дейности и спорт” към ОбС.
46.2 Председателите на всички спортни клубове, които не са представени в
състава на ОЕКС.
46.3 Именити самоковски спортисти от близкото минало.
(4) Решенията се вземат с консенсус, като при преценка на постиженията
се прилагат конкретни критерии, заложени в чл. 40, чл.41, чл. 42 и чл. 43.
(5) Изготвя се протокол от заседанието, подписан от председателя на
ОЕКС и всички, участвали в него. При близки постижения се допуска
преразпределяне на паричните премии, което се отразява в протокола.
(6) В срок до 10 декември от ОЕКС се изготвя мотивирано предложение до
ОбС на база протокола от заседанието за определяне носителите на
спортните награди на Община Самоков за текущата календарна година.
(7) До 10 декември председателят на ОЕКС дава информация за всички
номинирани за „Спортист, треньор и отбор на годината – Самоков” на
местните медии.
Чл.47 Удостоените с награда в сферата на спорта се определят с решение
на Общински съвет.

Раздел VIII
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НАГРАДИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СЪБИТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В
КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР, ЗА ДАРИТЕЛСТВО, ЗА ПОСТИЖЕНИЯ
В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ ОТ ЖИВОТА В ОБЩИНАТА
Чл.48 (1) Наградите се дават за определени събития, включени в
Културния календар, за дарителство или за постижения на граждани на
Общината в различни области от живота.
(2) Наградите се определят с мотивирана заповед на Кмета на Общината.
(3) Наградите са както следва:
48.1 Плакет.
48.2 Грамота, подписана от Председателя на ОбС-Самоков и Кмета на
Общината.
48.3 Парична премия, определена в заповедта на кмета.
48.4 Сувенири.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата за символиката и отличията на община Самоков е приета на
заседание на Общински съвет-Самоков, проведено на 26.10.2017г. с
Решение № 1145, по протокол № 32/26.10.2017г.
§2. Наредбата за символиката и отличията на община Самоков отменя
досега действащата Наредба за символиката и отличията на Самоков,
приета с Решение № 529 от 30.10.2008 г. на Общински съвет-Самоков.
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