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УТВЪРЖДАВАМ: 

                              Десислава Александрова 

Директор на СУ „Димитър Маринов“ 

 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ЦЕЛЕВА НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПОЛКОВНИК СТЕФАН ИЛИЕВ И  

ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите правила имат за цел да определят условията и реда за отпускане на 

целева Награда на името на полковник Стефан Илиев и на полковник Борис Дрангов. 

(2) Целевата награда се отпуска по волята на Дарителя, проф. д-р Иван Гаврилов, за най – 

добре представил се абитуриент и за най – добре представила се абитуриентка с доказан 

патриотизъм. 

(3) Наградата се връчва еднократно на носителя и е в размер на 500,00 лв. Средствата за 

наградата са осигурени от проф. д-р Иван Гаврилов. 

Чл. 2. С настоящите правила се определят: 

1. Условията, редът и начинът за получаване на целевата награда; 

2. Критериите за отпускане на целевата награда; 

3. Критериите и условията за класиране на кандидатите за наградата; 

4. Сроковете и видовете документи, необходими за кандидатстване. 

Чл. 3. При условията и по реда на тези правила се отпуска награда на ученици, които: 

1. Завършват средно образование в годината на кандидатстване за наградата;  

2. Имат участия в мероприятия, за които са получили награди във времето на обучение 

в първи и втори гимназиален етап и са показали: предана обич към родината, 

отечеството и всичко българско и родно - традиции, празници и ритуали; съвременни 

будители; самочувствие и гордост, че са потомци на свободолюбив народ и синовна 

признателност към стотиците герои, дали живота си за днешна България; 

3. Имат регистрирано подадено заявление в определения срок за кандидатстване с 

приложени документи, които свидетелстват за доказан патриотизъм; 

4. Нямат наложена санкция през учебната година по предложение на класния 

ръководител или на педагогическия съвет; 

5. Нямат допуснати пет  или повече отсъствия по неуважителни причини. 

Чл. 4. Критерии за отпускане на целевата Награда на името на полк. Стефан Илиев и полк. 

Борис Дрангов:  

(1) Целевата награда на името на полк. Стефан Илиев и полк. Борис Дрангов се 

присъжда на зрелостници, доказали поне една от следните изяви:  

1. Участие със своя творба в конкурси за отбелязване на дати или личности, свързани 

с българщината на училищно, общинско, областно и национално ниво и спечелено 

призово място; 

2. Участие във фолклорни фестивали и състезания, свързани с популяризиране на 

българските традиции, бит и култура; 

3. Участие в национални конференции по въпросите на българската история и 

литература и спечелено призово място; 
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4. Участие във всякакви форуми, посветени на исторически, литературни, фолклорни, 

географски и др., които могат да бъдат определени като „възпитаващи в 

патриотизъм“; 

5. Участие в международни конкурси и състезания, свързани с българската история, 

българската литература или българския фолклор; 

6. Публикация на своя творба на български език в печатна медия или издадена такава 

в друга печатна форма. 

(2) Всеки претендент за Наградата се класира според събрания брой точки както 

следва: 

- За участие и призово място: 

Ниво на изявата: Участие: I място: II място: III място: 

училищно 1 т. 3 т. 2 т. 1 т. 

общинско 1 т. 3 т. 2 т. 1 т. 

областно или 

национално 

1  т. 3 т. 2 т. 1 т. 

международно 2 т. 6 т. 4 т. 2 т. 

 

- За публикация на своя творба на български език в печатна медия или издадена 

такава в друга печатна форма – 5 т. 

Чл. 5.  Критерии и условия за класиране на кандидатите за наградата: 

(1) Кандидатите за наградата се класират по низходящ ред съобразно получен брой 

точки. Броят точки се определя на база представени грамоти, сертификати и 

други, получени  през периода на обучен.ие в първи и втори гимназиален етап; 

(2) Точките се изчисляват по следната формула:                                                                           

Т = У + Пр.М  + ПМ, където: 

Т – точки, с които абитуриентът участва в класиране; 

У – точки, получени  за участие в съответен форум; 

Пр. М – точки, получени за призово място; 

ПМ – точки, получени за публикация на творба на български език в печатна 

медия или издадена такава в друга печатна форма. 

(3) Когато през текущата учебна година няма ученици, отговарящи на посочените 

критерии наградата не се връчва. 

(4) При равен сбор точки на кандидатите, решението за носителя на наградата се 

взема от Педагогическия съвет. 

Чл. 6. Необходими документи и срок за кандидатстване: 

(1) Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление по образец; 

2. Ксерокопия на грамоти, сертификати и др.; 

3. Справка по образец от класния ръководител за отсъствия по неуважителни причини 

и наложени санкции. 

(2) Срок за кандидатстване – от 01.04. до 01.05. на текущата учебна година. 

Чл. 7. Средствата се изплащат по банков път, по банкова сметка на лицето, придобило 

правото на Наградата.   

Чл. 8. Наградата се връчва по време на церемонията за изпращане на зрелостниците. 

 

Настоящите Правила са утвърдени със Заповед № 315/19.12.2022 г. на директора на 

СУ „Димитър Маринов“ град Лом. 


