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за присъждане на годишни награди на Община Левски
І. Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за присъждане на
Годишните награди на Община Левски.
Чл. 2. Годишните награди са колективни и индивидуални и нямат
конкурсен характер.
Чл. 3. Годишните награди са морални и материални.
/1/ Моралните награди са Грамота и Плакет.
/2/ Паричните награди се присъждат за наградите по чл. 7,т.т. 3,4,5.
/3/ От дарения могат да се връчват допълнително предметни и/или
парични награди, съобразно волята на дарителя.
Чл. 4. Годишните награди се присъждат за периода от първи януари до
31 декември за годината на присъждане.
Чл. 5. Годишните награди се връчват до края на месец януари на
следващата година на специална церемония, организирана от Община
Левски.
Чл. 6. Средствата за годишните награди се осигуряват от бюджета на
Община Левски и дарения.
ІІ. Условия за присъждане на годишните награди
Чл. 7. Годишните награди се присъждат за принос в живота на общината
в следните направления:
7.1. Принос в подобряване облика на населените места за физически и
юридически лица. Присъжда се за всяко населено място на отделна
церемония.
7.2. Инвеститор на годината
7.3. Принос в областта на изкуствата и културата
7.4. Спортист и спортен отбор на годината /поотделно/
7.5. За гражданска доблест
Чл. 8. Могат да бъдат определени и специални награди, извън
посочените категории от Комисията по определяне на Годишните
награди.
Чл. 9. Във всеки раздел от чл. 7 и чл. 8 се присъжда максимум по една
колективна и една индивидуална награда.
Чл. 10 /1/ Предложенията за годишните награди могат да се правят от
ръководствата
на
творческите
и
синдикални
съюзи,
от
неправителствени организации и граждани в срок до 20 декември на
годината на присъждане.

/2/ Предложенията за годишните награди по чл. 7 и чл. 8 могат да бъдат
не повече от едно.
/3/ Предложенията съдържат данни за лицето /физическо или
юридическо/ и доказани постижения в съответната област.
/4/ Не се приемат самопредложения за номинации.
/5/ Номинираните предварително се оповестяват чрез местното радио и
на видно място в сградата на общинската администрация.
/6/ Членове на Комисията по чл. 11 не участват с предложения в
процеса на номиниране с предложения.
ІІІ. Ред и присъждане на годишните награди
Чл. 11. /1/ Предложенията за Годишните награди се оценяват от
Комисия в състав от 7 /седем/ члена, определена от Общинския съвет.
/2/ За членове на комисията се определят общински съветници,
представители на администрацията и общественици.
/3/ Персоналният състав на комисията се утвърждава със Заповед на
Кмета на Община Левски.
Чл. 12. /1/ Комисията оценява и класира направените предложения по
чл. 7 и чл. 8 като взема решение с обикновено мнозинство.
/2/ Решение за Специална награда се присъжда с квалифицирано
мнозинство.
/3/ Комисията определя размера на материалните награди.
/4/ По преценка на комисията, награди могат и да не се присъждат.
/5/ Общинският съвет утвърждава решенията на комисията.
ІV. Заключителни разпоредби
§ 1. Тази Наредба е приета на заседание на Общински съвет гр. Левски,
проведено на 27.11.2008 г. с Решение № 220 по протокол № 18.
ИНЖ. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: /п/
Председател на Общински съвет - Левски
ИНЖ. ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ: /п/
Зам. председател на Общински съвет - Левски
САШО НАЧЕВ: /п/
Зам. председател на Общински съвет - Левски
Д-Р ЯКИМ ЯКИМОВ: /п/
Зам. председател на Общински съвет - Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА: /п/
Гл. експерт “Обслужване на Общински съвет – Левски”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт”Обслужване на Общински съвет”

