
 

 

          
 

      УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

         ИВАН АЛЕКСИЕВ                                    

         КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

   

П Р А В И Л А 
 

 

за определяне на „Спортист на годината”, „Треньор на годината”  

и „Отбор на годината” на Община Поморие 
 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл. 1. С тези Правила се определят условията и реда за избор на „Спортист на годината”, „Треньор на 

годината”, „Отбор на годината” на Община Поморие. 
 

 Чл. 2. (1) Финансовите средства, определени за награди на призовите места, се определят ежегодно с 
приемане на годишния бюджет на Община Поморие. 

 (2) Разпределението на наградите е изложено в Приложение 1-Награден фонд - неразделна част от тези 

правила. 
 

 Чл. 3. На номинации подлежат всички спортисти, треньори и отбори, състезаващи се за спортни 
клубове и развиващи своята дейност на територията на Община Поморие. 
 

 Чл.4. Спортните клубове номинират в 5 категории, както следва:  
 

  (1) „Спортист на годината” в категория:  мъже и жени 
 

  (2) „Спортист на годината” в категория: юноши и девойки  
   

  (3) „Спортист на годината” в категория: деца до 14 г. (вкл.) 
 

  (4) „Треньор на годината” 
 

  (5)  „Отбор на годината” 
 
 

 Чл.5. Избора на победителите в съответните категории става с анкетно гласуване от Обществения 

съвет по спорт (ОСС) към Община Поморие, определен с решение на Общинския съвет, в чийто състав влизат: 

 - Кмет на Община Поморие 

 - Експерт „Спортни дейности” 

 - Един представител на училищата 

 - Един представител на Об. С. 

  - По един представител на успешните спортни клубове, 

съгласно чл. 7 от Правилник за дейността на обществения съвет по спорт към  Община Поморие 
 

 Чл. 6. Обществения съвет по спорт (ОСС) към Община Поморие, има право да гласува специални 

награди за изключителни заслуги в сферата на спорта. 
 

II. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОМИНАЦИИ 
 

 Чл. 7. (1) Спортните клубове, предлагат номинации за свои изявени, през годината състезатели, с 

информация за най- добрите постижения или спечелени призови места 
 

 (2) Максимум до три крайни класирания, до 3-то място  от най-високата категория/ранг Държавни 

първенства и Купа България, за индивидуални и колективни спортове 
 
 

 (3) Максимум до три крайни класирания, От международни първенства до 15-то място за 

индивидуални и колективни спортове 
 

 (4) Защитени майсторски степени/звания - за спортове за развитие на личността-бойни изкуства 



 

 (5) Всеки спортен клуб номинира по желание за „Спортист на годината” - категория:  мъже и жени, 
„Спортист на годината” - категория: юноши и девойки,  „Спортист на годината” в категория: деца до 14 г. 

(вкл.),  „Треньор на годината”,  „Отбор на годината”, съобразно структурата на клуба. 
 

 (6) Всеки спортен клуб номинира по желание в категория „Отбор на годината“, в случаите, когато 
при индивидуални спортове, по Наредба на съответната спортна федерация, на основание състезателния 

правилник и наредбите на съответната международна спортна федерация , освен индивидуално класиране, се 

прави и отборно такова. 
 

 (7) Всеки клуб има право по една номинация, за всяка възрастова група, пол и вид спорт, а именно: 

една номинация за  „Спортист на годината” – мъже, една номинация за  „Спортист на годината” – жени, 

една номинация за  „Спортист на годината” – юноши, една номинация за  „Спортист на годината” – 

девойки, една номинация за  „Спортист на годината” в категория: деца до 14 г. (вкл.) – момчета,  една 

номинация за  „Спортист на годината” в категория: деца до 14 г. (вкл.) - момичета, една номинация за  

„Треньор на годината” и една номинация за  „Отбор на годината”, съобразно структурата на клуба. 
 

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОМИНАЦИИ, ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТНА ДЕСЕТКА, 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ НА ТОП 10 В КАТЕГОРИЯ „СПОРТИСТ НА 

ГОДИНАТА”, ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСОВА ГРУПА, ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ В КАТЕГОРИИТЕ 

„ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА” И „ОТБОР НА ГОДИНАТА” 
 

A. Указания за приемане на номинации   
 

 Чл. 8. Предложенията на отделните клубове се завеждат в деловодството на Община Поморие,  в срок 

от 1 ноември до 1 декември на настоящата календарна година. 
 

 Чл. 9. Ежегодно, до 10 декември, общинският експерт „Спортни дейности”  инициира заседание на 

Обществения съвет по спорт (ОСС) към Община Поморие за избор на „Почетна десетка” или „Спортист на 

годината” в категория:  мъже и жени, „Спортист на годината” в категория: юноши и девойки, „Спортист на 

годината” в категория: деца до 14 г. (вкл.), „Треньор на годината” и „Отбор на годината”. 
 

 Чл. 10. (1) Общинският експерт „Спортни дейности” извършва проверка за съответствие с глава II от 

настоящите Правила - Условия и критериите за изготвяне и приемане на номинации на направените, от 
спортните клубове предложения.  

 (2) Общинският експерт „Спортни дейности” съставя кратък доклад, съдържащ информация относно 

номинациите на спортните клубове. 

 (3) Докладът следва да се представи на лицата по чл. 5, от настоящите Правила на хартиен или 
електронен носител, не по-късно от един ден преди деня за гласуване на номинациите. 

 (2) Общинският експерт „Спортни дейности” изготвя Анкетни карти, при Решение от ОСС – Поморие  

за излъчване на  „Почетна десетка 
 

 

В. Излъчване на  „Почетна десетка”, „Треньор на годината” и „Отбор на годината” 
 

 

 Чл.11. (1) Всеки с право на глас попълва петте Анкетни карти, като обозначава своето 

предложение за класиране на номинираните. 
 

  (2) От 1
-во  

до10
-то  

място за „Спортист на годината” в категория:  мъже и жени 
 

  (3) От 1
-во  

до10
-то  

място за „Спортист на годината” в категория: юноши и девойки  
   

  (4) От 1
-во  

до10
-то  

място за „Спортист на годината” в категория: деца до 14 г. (вкл.) 
 

  (5). От 1
-во  

до 3
-то  

място за „Треньор на годината” 
 

  (6) От 1
-во  

до 3
-то  „Отбор на годината” 

 

 Чл.12. (1) Работна група, съставена от имащите право на глас, обобщава информацията от проведеното 

гласуване, като изчислява резултатите от анкетните карти според Таблица 1, неразделна част от тези 

Правила. 
  

 (2) Работната група съставя Протокол, в който подрежда, по азбучен ред, заслужилите място в 

„Почетната десетка”, без да се посочва набрания брой точки, както и  отбелязва избора, на Обществения съвет 
по спорт (ОСС) към Община Поморие, за победителите в категориите „Треньор на годината” и „Отбор на 

годината”. 
 

 Чл.13. При получаване на равен брой точки, между няколко спортиста, треньори или отбори, се взима 
под внимание вида  на спорта на конкурентите - олимпийски или неолимпийски и общия брой точки  на всеки, 

от тях се умножава с определен коефициент, както следва: 
 

  1. За олимпийски спортове   - с коефициент      2.0 
 

  2. За неолимпийски спортове  - с коефициент      1.0 
 



 

 

С. Механизъм за генерално класиране на ТОП 10 в класацията за „Спортист на годината” /за всяка 

възрастова група/  
 

 Чл.14. Класацията в категориите регламентирани в чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, на тези Правила  се 
извършва въз основа на Механизъм за излъчване на ТОП 10 в класацията за „Спортист на годината”, за всяка 

възрастова група. 
 

 Чл. 15. (1) Индивидуалната комплексна оценка (ИКО), на всеки номиниран е сбор от Общата оценка 

на Държавните първенства (ООДП) и Общата оценка на Международните първенства (ООМП), а именно:  

ИКО= ООДП + ООМП 
 

 (2) Общата оценка на Държавните първенства (ООДП)  се изчислява по следната формула, както 

следва: 

ООДП = ОБТ х КВГ х КЗМ х КРС х КК х КО , където: 
 

ИКО - Индивидуална комплексна оценка 

ОБТ - Общ брой точки     - Таблица 1, т. А, т. В, т. С 

КО - Коефициент за олимпизъм    - Таблица 1, т. F 

КВГ - Коефициент възрастова група   - Таблица 2, неразделна част от тези Правила 

КЗМ - Коефициент за заето място    - Таблица 3, неразделна част от тези Правила 

КПС - Коефициент за престижност на състезанието - Таблица 4, неразделна част от тези Правила 

КК - коефициент за конкурентност   - Таблица 5, неразделна част от тези Правила 

  

 (3) Общата оценка на Международните първенства (ООМП) се изчислява по следната формула, както 

следва: 

ООМП = ОБТ х КВГ х КЗМ х КРС х КК х КО , където: 
 

ИКО - Индивидуална комплексна оценка 

ОБТ - Общ брой точки     - Таблица 1, т. А, т. В, т. С 

КО - Коефициент за олимпизъм    - Таблица 1, т. F 

КВГ - Коефициент възрастова група   - Таблица 2, неразделна част от тези Правила 

КЗМ - Коефициент за заето място    - Таблица 3, неразделна част от тези Правила 

КПС - Коефициент за престижност на състезанието - Таблица 4, неразделна част от тези Правила 

КК - коефициент за конкурентност   - Таблица 5, неразделна част от тези Правила 

  

 (4) В случаите, когато има повече от един състезател или отбор, класиран на едно и също 

място в Държавно първенство, се събират поредните коефициенти за заето място  от Таблица 3 и за 

КЗМ се взима средно аритметичния резултат. 
 

ПРИМЕР: 

1. Иван е на 2 място и Стоян е на 2 място от Държавното първенство 

2. КЗМ получаваме, като: 

 За 2-ро място / деца до 14 години / КЗМ е 1,3;  

 КЗМ за 3-то място / деца до 14 години / е 1,2. 

 Общият сбор от КЗМ-та за 2-ро и 3-то място е, като следва: 

  1,3 + 1,2 = 2,5 ;  2,5: 2 = 1,25 е средноаритметичен резултат 

3. Във формулата, определяща Общата оценка на Държавните първенства, КЗМ и на двамата състезатели е 

1,25, а не 1,3. 

 

D. Генерално класиране на топ 10 в класацията за „Спортист на годината” /за всяка възрастова група/ 
  

 Чл. 16. (1) Крайното класиране се извършва на база получената индивидуална комплексна оценка, 

подредени в низходящ ред, т.е. номинацията получила най-голям брой точки се класира на първо място и т.н. 
 (2) При получаване на равен брой точки, в която и да е от трите категории, се провежда ново гласуване 

само между съответните номинации. 
 

 Чл. 17. Резултатите от гласуването се обявяват на официална церемонията по връчване на наградите на 
призьорите във всяка категория. 
 

 Чл. 18. Победителите в отделните категории получават предметни и парични награди, съгласно 

Приложение 1- неразделна част от тези Правила. 



 

IV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
  

 Чл. 18. При доказване на некоректно подадена информация от страна на спортен клуб с цел 

опорочаване избора, подадената номинация отпада, а съответният клуб губи правото на номинации 

за следващата календарна година. 
 

 

 

  Таблица 1 

 
  
 
 

                       Таблица 2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

А. Спортист на годината- 

мъже/жени 
точки 

В. Спортист на годината-  

юноши /девойки 
точки 

1 място 10 1 място 10 

2 място 9 2 място 9 

3 място 8 3 място 8 

4 място 7 4 място 7 

5 място 6 5 място 6 

6 място 5 6 място 5 

7 място 4 7 място 4 

8 място 3 8 място 3 

9 място 2 9 място 2 

10 място 1 10 място 1 

 

С. Спортист на годината- 

деца до 14 г. 
точки D. Треньор на годината точки 

1 място 10 1 място 3 

2 място 9 2 място 2 

3 място 8 3 място 1 

4 място 7  

5 място 6 E. Отбор на годината точки 

6 място 5 1 място 3 

7 място 4 2 място 2 

8 място 3 3 място 1 

9 място 2  

10 място 1  

 

F. 
Коефициент олимпийски  спортове 2.0 

Коефициент неолимпийски спортове 1.0 

Коефициент за възрастова група точки 

Деца до 14 год. 1,1 

Юноши/девойки – младша възраст 1,2 

Юноши/девойки – старша възраст 1,3 

Младежи 19 г. – 21 г. 1,4 

Мъже/жени 1,5 



 

                   Таблица 3 

Коефициент за заето място 

(индивидуални и колективни спортове) 
От най-високата категория/ранг Държавни първенства и Купа България 

Заето място Деца до 14 год. 

Юноши /  

девойки  

младша възраст 

Юноши /  

девойки  

старша възраст 

Младежи 

19 г. / 21 г. 
Мъже/жени 

1 място 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

2 място 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

3 място 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Международни първенства  

Заето място Деца до 14 год. 

Юноши /  

девойки  

младша възраст 

Юноши /  

девойки  

старша възраст 

Младежи 

19 г. / 21 г. 
Мъже/жени 

1 място 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

2 място 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

3 място 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

4 място 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

5 място 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

6 място 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

7 място 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

8 място 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

9 място 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

10 място 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

11 място 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

12 място 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

13 място 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

14 място 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

15 място 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Защитени майсторски степени или звания за спортове за развитие на личността-бойни изкуства 

Степени 

/ Кю / 

Деца до 14 

години 

Степени 

/ Кю / 

Над  

14 години 

Степени 

/ Дан / 
Над 12 години 

1
-во

 кю 1,5 1
-во

 кю 1,6 4
-ти

  дан 1,8 

2
-ро

 кю 1,4 2
-ро

 кю 1,5 3
-ти

  дан 1,7 

3
-то

 кю 1,3 3
-то

 кю 1,4 2
-ри

  дан 1,6 

4
-то

 кю 1,2 4
-то

 кю 1,3 1
-ви

 дан 1,5 

5
-то

 кю 1,1 5
-то

 кю 1,2   

6
-то

 кю 1,0 6
-то

 кю 1,1   
                      

 

 

Коефициент за престижност на състезанието 

(индивидуални и колективни спортове) 

Ранг на състезанието 
Деца до 14 

години 

Юноши / 

девойки 

мл.възраст 

Юноши / 

девойки 

ст.възраст 

Младежи  

19 г. – 21 г. 
Мъже / жени 

Държавно първенство  1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Международни турнири  1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Балканско първенство 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Европейско първенство 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Световно първенство / / / 1,8 1,9 

Олимпийски игри 
 

/ / / / 2,0 
            

                      



 Таблица 5 

Коефициент за конкурентност 

Колективни спортове 
До 4 участващи 

отбора: 1,00 

От 5 до участващи 

отбора: 1,20 

Над 10 участващи отбора: 

1,30 
 

Индивидуални спортове 
До 9 участника: 

 1,00 

От 10 до 20 участници:   

1,20 

От 21 до 30 участници: 

1,30 

Над 30 участници: 

1,50 
 

 

Приложение 1-Награден фонд 

А. „ПОЧЕТНА ДЕСЕТКА” по категории 

Класиране Парични награди / лв. 
Предметни и тематични награди 

 м/ж юн./дев. деца до 14 
г. 1 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

2 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

3 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

4 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

5 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

6 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

7 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

8 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

9 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

10 място 120,00 100,00 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

Общо:            1 200,00 1 000,00 800,00 
Предметни награди (до15 бр.), в размер на:       500,00 лв. 

Обща сума парични награди:                  3 000,00 лв. 

 В. „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА” в категория:  мъже и жени 

Класиране 
Парични 

награди/лв. 
Предметни и тематични награди 

1 място 250,00   Купа, грамота, тематичен подарък 

2 място 200,00   Купа, грамота, тематичен подарък 

3 място 150,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

4 място 100,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

5 място 100,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

6 място 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

7 място 80,00   Купа, грамота, тематичен подарък 

8 място 80,00   Купа, грамота, тематичен подарък 

9 място 80,00   Купа, грамота, тематичен подарък 

10 място 80,00   Купа, грамота, тематичен подарък 

Обща сума парични награди:           1 200,00 лв. Предметни награди (до15 бр.), в размер на:      500,00 лв. 
 

 
 

 

 

С. „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА”  в категория: юноши и девойки 

Класиране 
Парични 
награди 

Предметни и тематични награди 

1 място 200,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

2 място 150,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

3 място 120,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

4 място 100,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

5 място 100,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

6 място 80,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

7 място 70,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

8 място 60,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

9 място 60,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

10 място 60,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

Обща сума парични награди:           1 000,00 лв. Предметни награди (до15 бр.), в размер на:      500,00 лв. 

 
 
 
 



 

* Забележка: 1. В „Приложение 1-Награден фонд” , т. А. „Почетна десетка” , паричните награди са 

разпределени по равно, за всяка една категория, поради факта, че по указанията за излъчване на „Почетната 

десетка”,   чл. 12, ал. 2, заслужилите място в престижната класация са подредени по азбучен ред, без да се взима 

под внимание набрания им брой точки, т. е. не се прилага Механизма за излъчване на ТОП 10 в класацията за 

„Спортист на годината”, въз основа,  на който се оформя крайното класиране на спортистите, подредени в 

низходящ ред,  на база индивидуалната им комплексна оценка.  

2.  В случаите, когато класиралите се спортисти за „Почетна десетка” или за „Спортист на годината” са 

танцова двойка, екипаж и др., т.е. двама или няколко спортиста, заемат едно място, Община Поморие 
осигурява за всеки от тях купа, грамота, тематичен подарък и обща парична награда, упомената в 

„Приложение 1-Награден фонд”. Това е основание да са заложени до 15 броя предметни награди. 

 

D. „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА”  в категория: деца до 14 години 

Класиране 
Парични 
награди 

Предметни и тематични награди 

1 място 150,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

2 място 120,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

3 място 120,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

4 място 100,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

5 място 100,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

6 място 50,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

7 място 40,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

8 място 40,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

9 място 40,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

10 място 40,00  Купа, грамота, тематичен подарък 

Обща сума парични награди:             800,00 лв. Предметни награди (до15 бр.), в размер на:       500,00 лв. 

E. „ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА” 

Класиране 
Парични 
награди 

Предметни награди  

1 място 300,00 лв.  По 1 бр.: купа/плакет, грамота, тематичен подарък 

Обща сума парични награди:          300,00 лв. Предметни награди (1 бр.), в размер на:              50,00 лв. 

F. „ОТБОР НА ГОДИНАТА” 

Класиране 
Парични 
награди 

Предметни награди  

1 място 300,00 лв. 
За всеки състезател: купа/плакет, грамота, тематичен 

подарък 

Обща сума парични награди:          300,00 лв. Предметни награди (до15 бр.), в размер на:       500,00 лв. 


