
С  Т  А  Т  У  Т 
 

ЗА НАГРАДАТА  НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

„СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ” 

 

 

І. ЦЕЛ: 

 

Наградата  на Община Велико Търново в сферата на предучилищното и училищното 

образование има за цел да  обогати системата за духовно стимулиране  на 

педагогическите кадри, да  удостои с признание  и издигне престижа им, като  

популяризира сред обществеността техния професионализъм, граждански принос и 

значими постижения . 

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Наградата  на Община Велико Търново – „Св.Патриарх Евтимий Търновски” в 

системата на предучилищното и училищно образование се присъжда всяка 

година в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

2. Наградата  на Община Велико Търново – „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се 

присъжда на учители от детските градини, училищата и обслужващите звена на 

територията на Община Велико Търново. 

3. Наградата  на Община Велико Търново – „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се 

присъжда по образователни степени и с нея се удостояват избраните за: 

 „Учител на годината” 

3.1.1 в предучилищното възпитание 

3.1.2 в начален етап на образование 

3.1.3 в прогимназиален етап на образование 

3.1.4 в гимназиален етап на образование 

 „Колектив на годината” 

3.2.1 в областта  на предучилищното възпитание 

3.2.2 в областта на училищното образование 

4. Наградата  на Община Велико Търново – „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се 

присъжда с решение на Великотърновски общински съвет по мотивирано 

предложение на  ПК по образование, наука и култура. 

5. Наградата  на Община Велико Търново – „Св.Патриарх Евтимий Търновски”се 

състои от: 

- Грамота, плакет и парична награда от 500 лв. за „Учител на годината”- 

номиниран в съответната образователна степен;  

- Грамота, плакет  и предметна награда в размер на 500 лв. за „Колектив на 

годината”. 

6. Организацията по връчването на Наградата  на Община Велико Търново – 

„Св.Патриарх Евтимий Търновски” се осъществява от Община Велико Търново 

- Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.  

7. Наградата на Община Велико Търново – „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се 

връчва от Кмета на Община  Велико Търново на тържествената церемония  по 

отбелязване Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

– 24 май. 

8. Имената на наградените се вписват в почетната книга на град Велико Търново. 



ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ  

 

1. Номинациите са на базата на извършеното през предходния едногодишен 

период. 

2. Критерии за номиниране „Учител на годината” 

2.1 Да са изявени професионалисти с доказан принос в своята дейност; 

2.2 Да бъдат носители и инициатори на педагогически иновации в учебно-

възпитателния процес и прилагането на информационните технологии; 

2.3 Да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа дейност; 

2.4 Да са участвали в национални и/или международни проекти и научни изяви;  

2.5. Да притежават висока култура на педагогическо общуване, имат авторитет 

между учениците, учителите и обществеността; 

2.6 Техни възпитаници да имат успешни изяви на регионално, национално или 

международно равнище през изминалия едногодишен период, аргументирани 

чрез различни информационни източници; 

2.7 Да работят целенасочено за своето самоусъвършенстване и самоизграждане – 

придобита допълнителна квалификация, участие в курсове, семинари, научни 

форуми. 

3. Критерии за номиниране „Колектив на годината” 

3.1 Реализирани дейности и изяви на регионално, национално и международно 

ниво; 

3.2 Работа по проекти,  участия в изяви, популяризиращи съответното учебно-

възпитателно заведение; 

3.3 Споделяне опита на колектива с цел обогатяване на педагогическата дейност. 

 

ІV. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ : 

 

1.Предложенията за Наградата  на Община Велико Търново – „Св.Патриарх 

Евтимий Търновски” могат да се изготвят от: 

 1.1 Педагогически съвети 

 1.2 Училищни настоятелства 

 1.3  Регионален инспекторат по образование Велико Търново 

2. Горепосочените органи изготвят по едно предложение за Учител на годината 

от всяка образователна степен и едно предложение за Колектив на годината 

3. Необходими документи за участие в номинациите: 

 - писмени аргументирани предложения за награждаване; 

 - документи, доказващи дейността на номинираните / награди, грамоти, 

отличия, препоръки, анкети, независими оценки и др. / 

4. Предложените за номиниране учители и колективи да не са награждавани през 

предходните три години с наградата  на Община Велико Търново „Учител на 

годината” и „Колектив на годината”. 

5. Документите се депозират писмено до Великотърновски общински съвет в 

срок до 30 април.  

6. В срок до 15  април ПК „Образование, наука и култура”  изготвя предложение 

за експертна комисия, която прави селекция на номинациите. 

7. Експертната комисия се състои от седем членове, предложени от: 

 4.1 ПК  по Образование , наука и култура - трима 

 4.2 Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – двама 

 4.3 РИО Велико Търново – двама 

Председателят на ПК Образование, наука и култура е председател на 

експертната комисия. 



8. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета на 

Община Велико Търново до 1 май. 

9. В срок до 15 май експертната комисия изготвя свое предложение до ПК по 

Образование, наука и култура, което включва до три номинации , съответно за „Учител 

на годината” за всяка  образователна степен и „Колектив на годината” , подредени от 

първо до трето място. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство. 

10. ПК по Образование, наука и култура на свое заседание излъчва по едно 

предложение , за „Учител на годината” за всяка   образователна степен и „Колектив на 

годината”. 

11. Председателят на ПК по Образование, наука и култура  внася предложение за 

решение на заседание на Великотърновски общински съвет преди 24 май. 

 

Този Статут влиза в сила от деня на приемането му от Великотърновски 

общински съвет. 

 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


