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ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“ В ОБЩИНА 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 
 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1 С тези правила се определят условията, реда и избора на „Спортист на годината“ в 
категории мъже и жени, юноши и девойки, „Треньор на годината“. 
Чл.2 Финансовите средства определени за награди на призовите места се гласуват 
ежегодно с приемане на годишния бюджет на Общината, а разпределението на 
наградите е изложено в Приложение 1 – неразделна  част от тези правила. 
Чл.3 На номинации подлежат всички спортисти, състезаващи се за спортни клубове от 
Община Велико Търново, както и съответните треньори от спортни клубове от Община 
Велико Търново. 
Чл.4 Спортните клубове номинират в 3 категории: Спортист на годината (мъже и 
жени), Спортист на годината (юноши и девойки), Треньор на годината.  
Чл.5 Избора на изявените спортисти става с анкетно гласуване съвместно между ПК 
„СТДМ“, спортни журналисти от местните медии и гр. Велико Търново, спортните 
експерти от Община Велико Търново. 
  
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА НОМИНАЦИИ 
 

Чл.6 Спортните клубове, предлагат номинации за свои изявени през годината 
състезатели, с информация за най-добри постижения или спечелени призови места от 
национални и международни първенства и турнири. 

(1) Всеки спортен клуб номинира в категории: мъже и жени, юноши и девойки, 
треньор на годината. 

(2) Няма ограничения за броя на номинации от спортен клуб. 
(3) В категория “Tреньор на годината” се посочват успехите и мотивите за 

съответната номинация. 
Чл.7  В срок до 30 ноември всяка година, предложенията с номинации се входират до 
кмета на Община Велико Търново. 
Чл.8 Спортните експерти обобщават предложенията и изготвят информацията в 
анкетен вид за гласуване. 
 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА 
 
Чл.9  До 10 декември ежегодно спортните експерти организират среща за провеждане 
на гласуване за избор на “Спортист на годината” в категория мъже и жени, юноши и 
девойки и Треньор на годината. 



Чл.10 Право на глас за всяка една категория имат представителите от ПК „СТДМ“, по 
един журналист от местните медии, спортните експерти от Община Велико Търново. 
Чл.11 Всеки с право на глас подрежда в Анкетната карта най-добрите 7 спортисти в 
категория мъже и жени, най-добрите 7 спортисти в категория юноши и девойки, и един 
глас за Треньор на годината.  
Чл.12 Гласуващите за „Спортист на годината“ обобщават информацията от 
проведеното гласуване, като изчислят резултата от анкетните карти според таблица 1. 
ТАБЛИЦА 1 
Спортист на годината – мъже и жени Спортист на годината – юноши и девойки 

Подреждане в 
анкетната карта 

точки Подреждане в анкетната 
карта 

точки 

1 място 7 1 място 7 
2 място 6 2 място 6 
3 място 5 3 място 5 
4 място 4 4 място 4 
5 място 3 5 място 3 
6 място 2 6 място 2 
7 място 1 7 място 1 

Треньор на годината 
1 глас 1 точка 

Коефициент за олимпийски спортове 1.1 Коефициент за неолимпийски спортове 1.0 
 
Чл.13 Сборът от точките на спортистите, практикуващи олимпийски спорт, получени в 
анкетните карти според Таблица 1, се умножават с коефициент 1,1. 
Чл.14 След обработка на общия сбор точки, умножен с коефициент за олимпийски 
спортове, се получава краен резултат. Спортистът поучил най-много точки е Спортист 
на годината. 
Чл.15 (1) Треньорът събрал най-много точки без да се взема предвид коефициент за 
олимпийски спорт е Треньор на годината. 

(2) При треньори, класирани на първо място с получени равен брой точки, се 
провежда ново гласуване, но само между номинациите с равен брой точки. 

Чл.16 Спортните експерти съгласуват протокол с Председателя на ПК „СТДМ“, в 
който се изписва подреждането на Спортист на годината – мъже и жени, Спортист на 
годината – юноши и девойки, Треньор на годината. 
Чл. 17 Резултатите от гласуването се обявяват официално на церемония по връчване на 
призовите места. 

 
 

IV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 

Чл.18 При доказването на невярна или некоректно подадена информация от страна на 
спортен клуб, номинациите подадени от съответния клуб отпадат.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
„Спортист на годината“  
(категория мъже жени) 

  

I Място 600 лева 
II Място 500 лева 
III Място 400 лева 
IV Място 300 лева 
V Място 300 лева 
VI Място 300 лева 
VII Място 300 лева 

„Спортист на годината“  
(категория юноши и девойки) 

 

I Място 400 лева 
II Място 300 лева 
III Място 200 лева 
IV Място 180 лева 
V Място 180 лева 
VI Място 180 лева 
VII Място 180 лева 

„Треньор на годината“ 300 лева 
 
 

 Забележка:  сумите разпределени за награден фонд по таблица в Приложение 1 е в 
размер на 4620 лева, 380 лева са за 15 броя статуетки . 


