ПРАВИЛНИК
ЗА НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
(приет реш. ІV-5/15.12.2011г., изм. – реш. ХХ-15/22.03.2013г., изм. – реш. ІХ-2/17.05.2016г.)
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда отношенията от местно значение, свързани с реда и
условията за удостояване с награди и отличия на община Ямбол.
Чл. 2. Наградите и отличията на община Ямбол са:
1. Звание „Почетен гражданин на град Ямбол”.
2. Награда на Ямбол.
3. Почетен знак „Герб на община Ямбол”.
4. Награди по повод 24 май:
4.1. Награда за образование и наука на името на Ради Иванов Колесов.
4.2. Награда за изкуство и култура на името на Жорж Папазов.
5. Награди за медицина по повод 7 април – световен ден на здравето:
5.1. Награда на името на Хипократ.
5.2. Награда на името на Гален.
5.3. Награда на името на Анка Александрова.
6. Награда за принос в икономическото развитие на града.
7. Награда за постижения в спорта.
8. Награда „Млади таланти”.
Чл. 3. За връчените награди и отличия се води регистър от Дирекция „Хуманитарни
дейности”.
Чл. 4. Финансовите средства, придружаващи наградите, се осигуряват от общинския
бюджет.
Чл. 5. Предложенията за награждаване се придружават от подробна мотивировка.
Предложения, които не са придружени с мотивировка, се оставят без разглеждане.
ГЛАВА ВТОРА
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
РАЗДЕЛ І
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЯМБОЛ
Чл. 6. (1) Със званието “Почетен гражданин на град Ямбол” се удостояват български и
чужди граждани с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните
дейности, обществено-политическия, икономическия, социалния, културния и спортен живот на
града.
(2) Удостояването със званието по ал.1 може да се извършва и посмъртно.
Чл. 7. (1) Номинации се подават до Председателя на Общинския съвет от структури на
гражданското общество, институции, кмета на общината, общински съветници.
(2) Постъпилите предложения се обсъждат от комисия в състав: председателите на ПК,
председателите на групите съветници и кмета на общината, който е и председател на същата.
(3) Удостояването със званието “Почетен гражданин на град Ямбол” става с решение на
Общински съвет Ямбол.
Чл. 8. Наградата се връчва от председателя на ОбС – Ямбол по време на тържествената
сесия на Общинския съвет в Деня на Ямбол, или друга подходяща за целта дата.
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Чл. 9. Съдържание на наградата: На удостоените със званието “Почетен гражданин на
град Ямбол” се връчват Знака на град Ямбол с надпис “Почетен гражданин” и почетна грамота,
подписана от председателя на Общинския съвет Ямбол и от кмета на община Ямбол.
Чл. 10. Званието “Почетен гражданин на град Ямбол” е морална награда, свидетелство за
признателност и благодарност на ямболското гражданство.
РАЗДЕЛ ІІ
НАГРАДА НА ЯМБОЛ
Чл. 11. Наградата на Ямбол се връчва ежегодно на граждани и юридически лица за
значителен принос в развитието на града.
Чл.12. (1) Предложения се подават до председателя на Общинския съвет от структури на
гражданското общество, институции, кмета на общината или общински съветници не по-късно
от 20 април на текущата година;
(2) Предложенията за наградата се обсъждат от комисия в състав: Председателите на
постоянните комисии при ОбС, председателите на групите съветници и кмета на общината,
който е и председател на комисията.
(3) Общински съвет разглежда и взема решение по предложението на комисията за
носител на Наградата на Ямбол през месец май.
Чл. 13. Съдържание на наградата: Статуетка на богинята Диана и специално изработен
диплом, придружени с парична награда от 10 (десет) минимални работни заплати.
Чл. 14. Наградата на Ямбол се връчва от кмета на община Ямбол в Деня на Ямбол.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПОЧЕТЕН ЗНАК „ГЕРБ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ”
Чл. 15. С Почетен знак „Герб на Община Ямбол” се удостояват български и чужди
граждани и юридически лица за значителни заслуги към Община Ямбол по определени поводи,
свързани с важни събития от общински или национален характер и/ или във връзка със значими
годишнини, както и за проявена гражданска доблест.
(1) (нова – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) С Почетен знак „Герб на Община Ямбол" се
удостояват български и чужди граждани, и юридически лица за значителни заслуги към
Община Ямбол по определени поводи, свързани с важни събития от общински и национален
характер и /или във връзка със значими годишнини, както и за проявена гражданска доблест.
(2) (нова – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Предложенията за удостояване с Почетен знак
„Герб на Община Ямбол" се правят от организации, институции, общински съветници, кмет и
се внасят в Общински съвет.
Чл. 16. Удостояването с отличието се извършва с Решение на Общински съвет - Ямбол
или със заповед на кмета на община Ямбол.
Чл. 17. Съдържание на наградата: пластичен знак – герб на община Ямбол.
Чл. 18. Почетен знак „Герб на Община Ямбол” се връчва от кмета на Община Ямбол или
председателя на Общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІV
НАГРАДИ ПО ПОВОД 24 МАЙ
Чл. 19. Награда за образование и наука на името на Ради Ив. Колесов
Чл.19.1. Наградата за образование и наука на името на Р. Ив. Колесов се връчва
ежегодно по повод 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура,
за високи постижения или цялостна, високопрофесионална дейност в областта на просветата.
Чл. 19.2. Наградата „Р. Ив. Колесов” е индивидуална и колективна.
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Чл. 19.3. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Наградата на името на Ради Ив. Колесов се
връчва в следните категории:
1. Предучилищен етап - 1 индивидуална;
2. Начален етап - 1 индивидуална;
3. Прогимназиален етап - 1 индивидуална;
4. Гимназиален етап - I индивидуална;
5. Педагогически специалисти с ръководни функции - 1 индивидуална;
6. За цялостен принос н дългогодишна дейност и областта на образованието и науката - 1
индивидуална.
7. За преподавателски или научен екип - 1 колективна;
Чл. 19. 4. Допуска се някоя от наградите да не бъде присъдена.
Чл. 19. 5. Съдържание на наградата: Пластичен знак с лика на Р. Ив. Колесов, придружен
с удостоверение за присъждане и с парична премия от две минимални работни заплати.
Чл. 20. Награда за изкуство и култура на името на Жорж Папазов
Чл. 20.1. Наградата се връчва ежегодно по повод 24 май – Ден на славянската писменост,
на българската просвета и култура, за високи постижения или цялостна, високопрофесионална
дейност в областта на културата.
Чл. 20. 2. Наградата “Жорж Папазов” е индивидуална или колективна.
Чл. 20. 3. По изключение могат да бъдат присъдени не повече от две награди на името на
Жорж Папазов в рамките на календарната година.
Чл. 20. 4. Съдържание на наградата: Пластичен знак „Жорж Папазов”, придружен с
удостоверение за присъждане и с парична премия от две минимални работни заплати.
Чл. 21. (1) Предложения за Наградите по повод 24 май се внасят от организации и
институции, работещи в съответните области и трябва да бъдат подробно мотивирани и
аргументирани.
(2) Предложенията се депозират до 30 април на текущата година в община Ямбол.
Чл. 22. (1) Носителите на Наградите се определят от специализирани комисии в
областите “образование и наука, спорт” и „изкуство и култура”
(2) (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г., изм. реш. ІХ-2/17.05.2016г.) В състава на
Специализираната комисия по присъждане на наградите за област “образование и наука, спорт”
влизат: зам.-кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на
община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по образование, спортни и младежки
дейности при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти, предложени от Консултативния съвет по
образование.“
(3) (изм. реш. ІХ-2/17.05.2016г.) В състава на Специализираната комисия по присъждане
на наградите за област “изкуство и култура” влизат: зам.-кмет и 2 представители на общинска
администрация, определени от кмета на община Ямбол, членовете на Постоянната комисия по
култура, читалищна дейност и културен туризъм при ОбС – Ямбол, както и 2 експерти,
предложени от Консултативния съвет по култура.“
(4) (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Комисиите се председателстват от определения от
кмета на община Ямбол зам.-кмет, участващ в състава им.
(5) Специализираните комисии разглеждат на закрити заседания постъпилите
предложения и излизат с решения за определяне на наградените.
(6) Двете комисии разглеждат и предложенията за удостояване на просветни и културни
дейци и институции с Почетен знак „Герб на община Ямбол” по повод 24 май. Определят се не
повече от 3 награди Почетен знак „Герб на община Ямбол” в областта на образованието и не
повече от 3 награди Почетен знак „Герб на община Ямбол” в областта на културата,
придружени с парична премия от една минимална работна заплата.
(7) Специализираните комисии излизат с решения в срок не по-късно от 15 май на
текущата година.
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(8) Членове на комисията, които са в роднински или служебни взаимоотношения с
предложените за награждаване лица или организации нямат право на глас в съответната
категория.
(9) Комисиите съставят писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна
мотивировка за присъдените награди.
Чл. 23. Имената на наградените се оповестяват публично, чрез средствата за масова
информация или по друг подходящ начин. Наградите се връчват от кмета на общината или
председателя на ОбС на специална церемония в навечерието на 24 май.
РАЗДЕЛ V
НАГРАДИ ЗА МЕДИЦИНА ПО ПОВОД 7 АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
чл. 24. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Награда на името на Хипократ, съдържание на
наградата - пластичен знак, представляващ релефно изображение на лика на Хипократ,
удостоверение и парична премия от две минимални работни заплати. Присъждат се две награди
– една на специалисти по медицина и една на специалисти по дентална медицина за високи
постижения и принос за запазване физическото и психично здраве на общността.
чл. 25. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Награда на името на Гален, съдържание на
наградата - пластичен знак, представляващ релефно изображение на лика на Гален,
удостоверение и парична премия от две минимални работни заплати. Присъжда се на
специалисти по фармация за високи постижения и принос за запазване физическото и психично
здраве на общността.
чл. 26. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Наградите „Хипократ“ и “Гален” са
индивидуални.
чл. 27. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) (1) Мотивирани предложения за наградите се
внасят в Община Ямбол в срок до 15 март, от организации и институции, работещи в
съответната област.
(2) Носителите на Наградите се определят от специализирана комисия в състав: зам.кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол,
членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при ОбС – Ямбол,
както и 2 експерти, предложени от Постоянната комисия по здравеопазване и социални
дейности при ОбС.
(3) Комисията се председателства от определения от кмета на общината в състава й зам.кмет. Тя разглежда постъпилите предложения и излиза с решение за определяне носители на
наградите в срок до 31 март. Решението за наградите се оповестява публично чрез средствата за
масова информация или по друг подходящ начин.
(4) Комисията съставя писмен протокол за решението си, съдържащ конкретна
мотивировка за присъдените награди.
чл. 28. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Наградите „Хипократ” и „Гален“ се връчват от
кмета на община Ямбол в навечерието на Световния ден на здравето - седми април.
Чл. 29. Награда на името на Анка Александрова: присъжда се на професионалисти по
здравни грижи за високи постижения и принос за повишаване качеството на здравните грижи.
Чл. 30. Наградата е индивидуална.
Чл. 31. (1) Мотивирани предложения за наградата се внасят в Община Ямбол в срок до
15 март, от организации и институции, работещи в съответната област.
(2) Носителите на Наградите се определят от специализирана комисия в състав: зам.кмет и 2 представители на общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол,
членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при ОбС – Ямбол,
както и 2 експерти, предложени от Постоянната комисия по здравеопазване и социални
дейности при ОбС.
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(3) Комисията се председателства от определения от кмета на общината в състава й зам.кмет. Тя разглежда постъпилите предложения и излиза с решение за определяне носител на
наградата в срок до 31 март. Решението за наградата се оповестява публично чрез средствата за
масова информация или по друг подходящ начин.
(4) Комисията съставя писмен протокол за решението си, съдържащ конкретна
мотивировка за присъдената награда.
Чл. 32. Съдържание на наградата: пластичен знак с релефно изображение на лика на
Анка Александрова, удостоверение и парична премия от една минимална работна заплата.
Чл. 33. Наградата „Анка Александрова" се връчва от кмета на Община Ямбол или от
председателя на ОбС гр. Ямбол.
РАЗДЕЛ VІ
НАГРАДА ЗА ПРИНОС В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Чл 34. Връчват се до 2 награди, на празника на Ямбол, за принос в развитието на
ямболската икономика.
Чл. 35. Мотивирани предложения за награждаване се подават от физически и
юридически лица в община Ямбол в срок до 20 април.
Чл. 36. Наградените се определят от специализирана комисия в състав: зам.-кмет и двама
експерти от общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол и членовете на
Постоянната комисия по бюджет и финанси при ОбС – Ямбол.
Чл. 37. Наградата се връчва от кмета на община Ямбол
Чл. 38. Съдържание: пластичен знак и диплом.
РАЗДЕЛ VІІ
НАГРАДИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В СПОРТА
Чл. 39. Съдържание на наградата: пластичен знак и грамота.
Чл. 40. Връчва се ежегодно до края на м. декември на изявени треньори, заслужили
деятели на спорта, ветерани, по случай кръгли годишнини – еднократно за спортната им
кариера, на състезатели, извоювали призови места от олимпийски, световни, европейски,
балкански и държавни първенства. Регламентираните средства за финансово стимулиране са в
съотношение 70 % от посочената сума за спортиста и 30 % за личния треньор към датата на
състезанието.
Олимпийски игри
- Индивидуално
- Златен медал
10000 лв.
- Сребърен медал
7000 лв.
- Бронзов медал
5000 лв.
- 4-то – 6-то място
3000 лв.
Световно първенство
- Индивидуално
- Златен медал
6000 лв.
- Сребърен медал
4000 лв.
- Бронзов медал
2000 лв.
- 4-то –6-то място
1000 лв.
Европейско първенство
- Индивидуално

- Златен медал
- Сребърен медал
- Бронзов медал
- 4-то- 6-то място

4000 лв.
2000 лв.
1200 лв.
800 лв.

Балканско първенство
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- Индивидуално

- Златен медал
- Сребърен медал
- Бронзов медал
- 4-то- 6-то място

2000 лв.
1500 лв.
1000 лв.
600 лв.

Държавно първенство
- Индивидуално и отборно
- Златен медал
500/1000 лв.
- Сребърен медал
300/600 лв.
- Бронзов медал
200/400 лв.
- Лично отборните шампионати не се зачитат при индивидуалното класиране, а само
Държавния шампионат за всеки вид спорт.
- Регламентираните суми се отнасят за състезатели – мъже и жени, включително юноши
и девойки, които се състезават в категорията „мъже и жени", а на 50 % от тях за юноши и
девойки старша възраст.
- Олимпийските медали се заплащат на 100 % независимо от възрастта на състезателя.
Чл.40а. (нов – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Предложенията, с приложено копие от
международните или национални награди, придружено от оригинала за сверка, се правят от
спортния клуб, от общински съветници, кмета и други организации, имащи отношение към
спорта, и се внасят в Община Ямбол не по-късно от 15 ноември на текущата година.
РАЗДЕЛ VІІІ
НАГРАДА „МЛАДИ ТАЛАНТИ”
Чл. 41. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Удостояват се талантлива деца и ученици, за
призови места в международни и национални конкурси, състезания, олимпиади в областта на
науката, изкуството, техниката и спорта, както следва:
- За призьори на балкански, европейски и световни конкурси и състезания - Почетна
грамота и парична премия до 2 /две/ минимални работни заплати за индивидуални и до 4
/четири/ минимални работни заплати за колективни постижения. Паричните премии се поделят
между талантливите деца и ученици и техните преподаватели в съотношение 2:1.
- За класирани на 1, 2, 3 място на национални олимпиади, конкурси и състезания, в
съответствие с Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен
календар на МОМН - Почетна грамота и предметна награда, а за техните преподаватели почетна грамота.
Чл. 42. (изм. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Предложенията, мотивирани и аргументирани, с
приложено копие от международната или национална награда, придружено с оригинала за
сверка, се правят от директора на учебното заведение. В предложението директорът на
учебното заведение, в което учи детето посочва преподавателя под чието ръководство
учениците са постигнали отличените резултати, не по-късно от 10 октомври на текущата година
и се внасят в Община Ямбол.
Чл. 43. (нов. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Носителите на Наградите „Млади таланти" се
определят от специализираната комисия в чл.22 (2).
Чл. 44. (нов. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Наградите „Млади таланти" се връчват ежегодно
в навечерието на 1 ноември Деня на народните будители от кмета на община Ямбол или от
председателя на Общинския съвет - Ямбол.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) В едногодишен срок от приемане на настоящия Правилник кметът на Община
Ямбол предприема действия за провеждането на конкурси за художествени проекти за
наградите, предвидени в Правилника.
(2) Проектите се утвърждават с решение на ОбС – Ямбол, като авторите задължително
предоставят съответния проект в графичен вид и подробно описание на спецификите му, които
стават неразделна част от Правилника.
(3) До утвърждаването на проектите, придружаващите наградите атрибути се определят
от кмета на Общината.
§ 2. Настоящият Правилник влиза в сила с приемането му от ОбС – Ямбол (ІV5/15.12.2011г.) и отменя Статута за наградите на община Ямбол, приет на ХХХVІІІ сесия на
ОбС Ямбол от 21.12.2006г.
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