ПРАВИЛНИК
за награждаване на изявени
спортисти и техните треньори от
Община Троян
(приет с Решение на Общинския съвет № 278/30.04.2009 г.)

април 2009 год.

Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Настоящият правилник урежда условията, реда и размера на
материалните стимули, с които Община Троян награждава изявени
състезатели и треньори от троянски спортни клубове за постижения в
областта на спорта.
Чл. 2. Правилникът има за цел 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.
Раздел ІІ
Награди и условия за получаването им
Чл. 3. Право на финансово подпомагане имат изявени спортисти от
спортните клубове в общината над 19 годишна възраст, ветерани и
треньори.
(1) Материалните стимули биват:
1. Еднократно финансово стимулиране в размер, съгласно
приложение №1.
2. Стипендии за студенти във ВУЗ в размер, съгласно приложение
№2.
(2) Право на стипендия имат спортисти, които са редовни студенти
във ВУЗ или бъдат приети за редовни студенти до една година от
спортното постижение.
(3) Стипендията се получава за периода на нормативно определения
срок на обучение.
(4) Нямат право да кандидатстват за стипендия по настоящия
Правилник спортистите, получили държавна стипендия за постиженията
си.
Чл. 4. По предложение на Председателите на спортните клубове
могат да бъдат наградени и треньори с най-голям принос за постижение на
спортиста в размер до 80% от премията на състезателя.
Чл. 5. За други изключителни постижения в областта на спорта
/световни рекорди или други не класифицирани в приложение №1/
стимулирането на състезателите да става с отделно Решение на Общински
съвет по предложение на кмета на общината.

Раздел ІІІ
Ред за предоставяне на награди и стипендии
Чл. 6. Председателите на спортните клубове информират кмета на
общината за постигнатите резултати на състезателите като представят
копие от протокола или грамотата от съответното състезание.
Чл. 7. Кметът на общината изготвя и внася предложение до
Общински съвет за награждаване на съответните състезатели и техните
треньори.
Чл. 8. Наградите се връчват от Кмета на Община Троян на
тържествена церемония.
Чл. 9. Наградените състезатели, приети за редовни студенти,
предоставят уверение от съответния ВУЗ, че са записани за редовни
студенти за текущата учебна година.
Преходни и заключителни разпоредби
1. Ученици, учещи в троянски училища и постигнали успехи в
спорта, получават награди съгласно Наредбата за закрила на деца с
изявени дарби.
2. Настоящият Правилник е приет с Решение № 278/30.04.2009 г. на
Общински съвет – Троян.

