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до
КМЕТ НА РАЙОН
ДО
ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ
ОТНОСНО: Процедура за кандидатстване за еднократна парична награда за учители,
класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри
през учебната 2018/2019 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО КМЕТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Приемете моята благодарност за участието Ви в дейности и програми на Столична
община в областта на спорта.
Ученическите игри са най-масовата спортна инициатива в училищната общност. В тази
връзка, с цел мотивация за активно включване и постигане на добри резултати, Столична
община създаде механизъм за финансиране на учителите, класирали на призови места
ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО КМЕТ,
Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” обявява
Процедура за кандидатстване за Еднократна парична награда за учители, класирали на
призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през
учебната 2018/2019 година.
Моля за Вашето съдействие и информиране на всички училища /общински, държавни
и частни/ на територията на Вашата районна администрация за изисквания и процедура за
получаване на еднократната парична награда.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля за Вашето съдействие и информиране на всички учители, ръководители на
ученически отбори и индивидуални състезатели, завоювали призови места в Ученически
игри през учебната 2018/2019 г., за процедура за кандидатстване за паричната награда
(Приложения: Правила за условията и реда за предоставяне на еднократна парична награда,
актуализирани с Решение № 522/26.07.2018 г. на СОС, бланка на формуляр - заявление)
Крайният срок за подаване на Формуляр-заявление за предоставяне на еднократна
парична награда с приложени документи, е 04 октомври 2019 година.
Еднократната парична награда се връчва в следните категории:
- Първо - Шесто място на Градско първенство по вид спорт - 100 лева
- Първо - Трето място на Републиканско първенство по вид спорт - 120 лева
- За учители, определени със заповед на директор на училището, класирани с повече
от един отбор и индивидуални състезатели по вид спорт, възрастова група и пол на
Републиканско първенство /1-Ш място/ и на Градско първенство Я-IV място/ - 130 лв.

Писмото и приложението се издават в един екземпляр за класиране в УАСО. Насочват се към адресатите чрез
СЕОС. Писмото достига до училищата чрезрайонната администрация
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Всеки учител, ръководител на ученически отбор/и и индивидуални състезатели,
завоювали призови места в Ученически игри през учебната 2018/2019 г., е необходимо да
попълни Заявление за предоставяне на парнчна награда и да приложи следните документи:
□ Копие от заповед на директор за определяне на педагогически персонал за
извеждането и участието на ученици от на училището - участник в Ученическите игри,
съгласно т. III. „Документи за участие” от Правила за организиране и провеждане на
Ученически игри/ заверено с подпис и печат на директор на училище/
□
Копие от официален протокол - класиране от Трети /зонален/ етап от УИ Градско първенство по вид спорт, удостоверяваш участие и класиране /заверено с подпис и
печат от спортен клуб, организатор на Трети етап УИ - Сдружение „Спорт завинаги“/
□ Копие от официален протокол - класиране от Четвърти (финален) етап от УИ Републиканско първенство по вид спорт, удостоверяващ участие и класиране /заверено с
подпис и печат от организатор на Четвърти етап - Българска асоциация спорт за учащи/
Заявлението, заедно с придружаващите го документи /Заповед на директор, официални
протоколи за класиране - разпечатка от сайта на СО/ се регистрира в деловодството на
Столична община (ул. Московска № 33) до 17.30 часа на 04 октомври 2019 година.
Бланката на Формуляра-заявление и официалните протоколи за класиране по
възрастови групи, спорт в двата пола, заверени с подпис и печат от организаторите, са
•публикувани на електронния портал на Столична община - www.sofia.bg. Секция - Спорт
и Младежки дейности - Ученически игри.
Информацията за одобрени и неодобрени кандидати ще бъде публикувана на
официалния електронен портал на Столична община - www.sofia.bg, Спорт и младежки
дейности, позиция - Ученически игри, както и на електронна страница на Регионалното
управление на образованието, София - град, МОН.

За допълнителна информация:
Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:
Надежда Герова, старши експерт - 02 981 06 51; 0896 84 74 51
Теодора Филева, старши експерт - 02 981 06 47; 0884 322 642
Валентина Ликова, старши експерт - 02 980 24 78; 0884 322 644
Приложения:
1. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители
2. Формуляр - Заявление за предоставяне на еднократна парична ш
3. Процедура / Срок
СУВАЖ
Замес

ОБАНОВ
чна община

Писмото и приложението се издават в един екземпляр за класиране в УАСО. Насочват се към адресатите чрез
СЕОС. Писмото достига до училищата чрез районната администрация

Приложение 1

___________________________________ Столична община______________________
София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.be

ПРАВИЛА
за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на
призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети /зонален/ етап - Градско
първенство за гр. София и Четвърти финален етап - Републикански първенства от Ученическите
игри.

Ученическите игри се организират и провеждат всяка учебна година със заповед на министър на
младежта и спорта, след съгласуване с Министерство на образованието и науката.
Най-масовите спортни състезания в образователната общност включват колективни и индивидуални
видове спорт в три възрастови групи от V до XII клас /момичета момчета, юноши и девойки/
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Еднократната парична награда има за цел да стимулира и мотивира учителите за участие в
Ученическите игри, както и да възнагради постигнатите резултати от проведени Градски първенства и
Републикански първенства на ученическите екипи и индивидуални състезатели от кмета на Столична
община.
2. Еднократната парична награда се обявява със заповед на кмет на Столична община в началото
на всяка учебна година /м. ноември/ и ще стимулира постигнатите резултати от Ученическите игри
през предходна учебна година.
И. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА НАГРАДА
3. Еднократната парична награда се връчва на учители, определени със заповед на директор на
училището, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Ученическите
игри през съответната учебна година.
4. Еднократната парична награда се връчва в следните категории:

-

Първо - Шесто място на Градско първенство по вид спорт

-100 лева

- Първо - Трето място на Републиканско първенство по вид спорт -120 лева
- За учители, определени със заповед на директор на училището, класирани с повече от един
отбор и индивидуални състезатели по вид спорт, възрастова група и пол на Републиканско
първенство /.1-1II място/ и на Градско първенство /I-IVмясто/ -1 3 0 лв.
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III. ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА
НАГРАДА
5. За получаване на еднократна парична награда за учители, класирали на призови места
ученически отбори и индивидуални състезатели на Градско и Републиканско първенство от
Ученическите игри се подават следните документи:
- Заявление от учител, определен със заповед на директор на училището /формуляр/;
- Копие от заповед на директор на училище, с която се определя педагогически персонал за
извеждането и участието на учениците от училището в УИ;
- Копие от Протокол - класиране в съответен етап / Градско/Републиканско първенство/ за
участие на училището в УИ.
6. График за подаване на документи и получаване на еднократната парична награда:
- в началото на всяка учебна година - м. септември до средата на м. октомври;
в едномесечен срок от крайната дата за подаване на документите се провеждат заседания на
Експертната комисия и със заповед на кмета на СО се определят учителите, които получават
еднократна парична награда за постигнати високи резултати за участие в УИ.
- Всички одобрени кандидати се информират чрез писмено известие с включена информация за
заповед на кмет на СО и начин на получаване на паричната награда
- Неодобрените кандидати се информират чрез писмено известие, включващо мотиви за отказ от
предоставяне на паричната награда
Еднократната паричната награда се получава в едномесечен срок от получаване на писмено
известие с включена информация за заповедта на кмет на СО
IV. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА НАГРАДА
7. Със заповед на кмета на Столична община се сформира Експертна комисия със задача за
административна оценка на постъпилите документи и определяне на учители, които да получат
еднократната парична награда.
Експертната комисия включва общински съветник от Постоянна комисия за Децата, младежта и
спорта, експерт от дирекция „Образование”, експерт от отдел „Международна дейност и протокол“ и
експерти от дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” на Столична община, както и
представител на Регионално управление по образование - София - град, МОН.
8. Експертната комисия заседава в едномесечен срок след крайния срок по процедурата за
кандидатстване с документи от учители, определени със заповед на директор на училището.
9. Решенията на Експертната комисия с протокол се представят на Координатор на Програмата за
развитие на Физическо възпитание и спорт - заместник - кмет на Столична община, направление
„Култура, образование, спорт и превенции”
10. След съгласуване с ПК за ДМС се издава заповед на кмета на Столична община за учители,
които получават еднократна парична награда за постигнати високи резултати и отлично класиране на
Ученическите игри.
11. Еднократната парична награда се обявява на форум, организиран от дирекция „Превенция,
интеграция, спорт и туризъм“.
12. Средствата за финансово стимулиране на учителите, извели на призови места ученици и отбори
в Ученическите игри се осигуряват по Програма за съфинансиране на спортни и младежки форуми под
патронажа на кмета на Столична община, бюджет в дейност 714 „Спортни база за спорт за всички” и
се планират всяка календарна година.
Документите се подават на адрес:
София 1000
Ул. Московска № 33
Столична община
До заместник - кмет на СО
Координатор на Програма за развитие на ФВС
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ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
КООРДИНАТОР НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФВС
ЗАЯВЛЕНИЕ
От..................................................................................................................................................................
На длъжност................................................................................................................................................
/учител, определен със Заповед на директор на училището /
.................................................................................................., район........................................................
/учебно заведение/

за предоставяне на еднократна парична награда на учител, извел ученически отбори и
индивидуални състезатели на призови места в Трети /зонален/ етап - Градско първенство по вид
спорт и Републиканско първенство по вид спорт от Ученическите игри................................. учебна
година, определен със Заповед на директор.
Заявявам, че представям следните документи: / Моля, отбележете/
□ Копие от заповед на директор за определяне на педагогически персонал за извеждането
и участието на ученици от на училището - участник в Ученическите игри, съгласно т. III.
„Документи за участие” от Правила за организиране и провеждане на Ученически игри./ заверено
с подпис и печат на директор на училище/
□ Копие от официален протокол - класиране от Трети /зонален/ етап от УИ - Градско
първенство по вид спорт, удостоверяваш участие I-VI място и класиране I - IV място на
училището в Ученически игри /заверено с подпис и печат от спортен клуб, организатор на Трети
етап УИ или Българска асоциация спорт за учащи/
*
□ Копие от официален протокол - класиране от Четвърти (финален) етап от УИ Републиканско първенство по вид спорт, удостоверяваш класиране I - III място на училището в
Ученически игри /заверено с подпис и печат от Българска асоциация спорт за учащи/

За получаване на еднократната парична награда в следната категория:

Забележка: отбелязва само една от посочените категории.
□ Първо / Шесто място в Трети /зонален/ етап на Ученически игри - Градско
първенство:
вид спорт...................................................................... .
възрастова група, пол................................................... .
място:..............................................................................

□ Първо / Трето място в Четвърти етап на Ученически игри - Републиканско
първенство :
вид спорт.......................................................................,
възрастова група, пол................................................... .
място:..............................................................................
□ Класирани с повече от един отбор и индивидуални състезатели по вид спорт,
възрастова група и пол на Републиканско първенство Л - III място/ и на Градско
първенство Я - IV място/
1. вид спорт.......................................................................,
възрастова група, пол................................................... ,
място:...............................................................................
2. вид спорт........................................................................
възрастова група, пол................................................... .
място:...............................................................................
3. вид спорт.......................................................... ..............
възрастова група, пол................................................... .
място:............................................................................. .
4. вид спорт....................................................................... .
възрастова група, пол................................................... .
място:...............................................................................

Приложения: Съгласно текста

Подпис:

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА
НАГРАДА ЗА УЧИТЕЛИ, ИЗВЕЛИ НА ПРИЗОВИ МЕСТА УЧЕНИЧЕСКИ ОТВОРИ И ИНДИВИДУАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
НА ТРЕТИ /ЗОНАЛЕН/ ЕТАП - ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА гр. СОФИЯ И ЧЕТВЪРТИ ФИНАЛЕН ЕТАП •
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪРВЕНСТВА ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ • УЧЕБНА 2 01 И М г.

ПЕРИОД/ СРОК

ПРОЦЕДУРА ЗА 2019 година

Обявяване на процедура за набиране на предложения, съгласно изисквания за и, 02 септември 2019 г. - 04 октомври 2019 г.
информираност и публичност
Забележка: Крайният срок за представяне на заявления е 17.30 часа на
04 октомври 2019 г,
Заседание на експертната комисия и разглеждане на постъпилите предложения
9-11 октомври 2019 г.
и формуляри-заявления
Забележка:
Експертната комисия разглежда само кандидатури, оформени по модела на настоящия
формуляр-заявление
Протокол на Експертна комисия с резултатите за одобрени учители по ФВС, 11 октомври 2019 г.
получаващи материална награда от Кмета на Столична община,

Публикуване на информация за Решение на Експертна комисия
линк: https://www.sotia.be/sDort-news; и https://www.sofia.be/schookanies

в едномесечен срок

Заповед на Кмет на Столична община за учители, които получават
еднократна парична награда
Информиране на одобрени чрез писмено известие с включена информация за
заповед на кмет на СО и срок и начин на получаване на паричната награда,
Получаване на паричната награда в едномесечен срок от получаване на
писмено известие

в едномесечен срок
в едномесечен срок
м, ноември - всеки работен ден от 14.00 ч. до 17.00 ч.
пл. Славейков № 4, Столична библиотека, етаж, 4; каса на дирекция
«Култура», Столична община

