
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

за символиката 
  

и отличията на 
 

Община Хаджидимово 
 
 
 

Приета с Решение № 200 по Протокол № 15/06.03.2009 г. на Общински съвет – Хаджидимово, 
изменена с Решение № 362 по Протокол № 31/31.10. 2017 г. 

 
 
 
 
 
 



 2

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чл.1.   Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, 
реда на избор и връчване на символите, званията и наградите на Община Хаджидимово 
в тържествени случаи и по специални поводи. 
 Чл.2. При определяне вида и символиката на знаците се вземат предвид 
традициите и обичаите на населението от района, както и историческото и културно 
място, което заема Община Хаджидимово в страната. 
 Чл.3. /1/ Символите, званията и наградите, обект на Наредбата са в йерархична 
последователност и взаимообвързаност.  
 /2/ Символи на Община Хаджидимово са:  
 1. Знаме на Община Хаджидимово  
 2. Герб на град Хаджидимово  
 3. Ключ на град Хаджидимово 
 4. Почетна книга на Община Хаджидимово  
 5. Химн на Община Хаджидимово  
 /3/ Звание “Почетен гражданин на град Хаджидимово и Общината”  
 /4/ Награди на Община Хаджидимово са:  
 1. Награда на Общинския съвет – почетен знак ”За граждански принос”  
 2. Грамота на Община Хаджидимово 
 3. Почетен знак на град Хаджидимово 
 /Нова от 31.10.2017 г./ 4. Награда „Почетна грамота на Кмета на община 
Хаджидимово“ в системата на предучилищното и училищното образование в община 
Хаджидимово. 
 Чл.4. Символите по чл.3 ал./2/, точки 1,2,3 и 5 са уникални. Изработват се в 
единичен екземпляр. Оригиналите се съхраняват от кмета на Община Хаджидимово.  
 Чл.5. Удостояването на граждани по чл.3, ал./3/ става с решение на Общинския 
съвет, прието с мнозинство от 2/3 от общия брой общински съветници.  
 Чл.6. Удостояването на граждани по чл.3, ал.4, т.1 става с решение на Общинския 
съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.  
 Чл.7. Предложения в Общинския съвет за удостояването на граждани по чл. 5 и 
чл. 6 се правят от Временна комисия по символиката, чийто състав се утвърждава от 
Общинския съвет за мандата.  
 Чл.8. Предложението на Временната комисия по символика се публикува в 
средствата за масова информация най-малко 1 (един) месец преди внасянето му в 
Общинския съвет.  
 Чл.9. Удостояването на граждани по чл.3, ал./4/, т.2 и т.3  става със заповед на 
кмета на Общината.  
 

ГЛАВА ВТОРА 
СИМВОЛИ, ЗВАНИЯ, НАГРАДИ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО 

 
Раздел първи 

Символи 
Знаме на Община Хаджидимово 
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Чл.10. Знамето на Община Хаджидимово е официален общински символ. 
Чл.11. Знамето на Община Хаджидимово е едноцветно /бяло със степен на 

белота, не по-малка от 60 %/. Бялото е сбор от всички цветове. То символизира чистота, 
справедливост, щастие. Върху него е изобразен гербът на град Хаджидимово и надпис 
„Община Хаджидимово”. 

Чл.12. (1) Знамето на Община Хаджидимово има правоъгълна форма със 
съотношение на широчина към дължина 5:8. Стандартната пропорция е: 

1. широчина - 100 см. 
2. дължина - 160 см. 

(2) Знамето е изработено от текстил – тъкан плат сплитка “лито”. Платът е 
изтъкан от основни и вътъчни нишки с еднаква дебелина от 100% химична коприна 
(полиестерна-ПЕК, или полиамидна – ПАК, или вискозна – ВИК). 

(3) Шевните конци имат състав, свиваемост и устойчивост на обгаряне, еднакви 
с тези на плата.      

Чл. 13. Знамето се издига пред сградата на Община Хаджидимово. 
Чл. 14. (1) Знамето се издига: временно на сградите, където се провеждат сесии 

на Общинския съвет; по време на официалните празници на града, международни 
конференции или съвещания, общонационални и международни спортни и други 
състезания; мероприятия, провеждани на територията на града. 

 (2) При вариант – знаме на Република България, знаме на Европейския съюз и 
знаме на Общината – в средата се поставя националното знаме, вляво – на Общината, 
вдясно – на Европейския съюз, гледано към тях. 

(3) При издигане на общинското знаме заедно със знамето на побратимен град от 
друга държава, почетно място се дава на общинското знаме, което се поставя от лявата 
страна, гледано към тях. 

 (4) При издигане знамената на няколко побратимени града, знамето на Община 
Хаджидимово се поставя в средата, ако броят на останалите знамена е четен. В 
началото и в края на реда, ако броят на останалите знамена е нечетен. Знамената на 
чужди градове се подреждат на еднаква височина, по азбучен ред съобразно 
българската азбука. 

Чл. 15. При посещение на официални делегации на чужда държава в Община 
Хаджидимово, почетно място се дава на българското знаме, което се поставя от лявата 
страна, гледано към тях. 

Чл. 16. (1) При движение знамето на Община Хаджидимово се носи на лявото 
рамо и се държи с лявата ръка, опъната по дръжката. 

 (2) При преминаване в тържествен марш знамето се носи отпред с изправена 
дръжка, която се придържа отдолу с лявата ръка на височина под пояса. По средата се 
придържа с дясната ръка, която е на височината на рамото. 

Чл.17. Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят съгласно 
изискванията. 

Чл.18. (1) Редът за изобразяване на знамето на Община Хаджидимово или 
начина за възпроизвеждането му се определят от Общинския съвет. 

 (2) Знамето на Община Хаджидимово в качеството му на общински символ 
може да се изобразява и възпроизвежда без ограничения, при условие, че са спазени 
изискванията на Решението на Общинския съвет. 
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 (3) Използването на тиражирани варианти на знамето на Община Хаджидимово 
по начин, който уронва престижа на общината, съдържа аморални елементи и други се 
санкционира по смисъла на чл. 31 от ЗАНН. 

(4) Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на Община 
Хаджидимово за политически, религиозни и националистически послания. 

 (5)  Секретарят на Общината организира изработването, съхранението и 
предоставянето на стандартни образци за цветовете на знамето на Община 
Хаджидимово. 

Чл. 19. (1) При изобразяване на знамето самостоятелно или като част от 
художествена композиция, както и при изобразяване на елементи от него, е необходимо 
да се спазват изискванията за наситеност на основния цвят. 
  (2) Възпроизвеждане на изображението на знамето на Община Хаджидимово се 
осъществява при спазване изискванията на ал.1 
 

Герб на град Хаджидимово 
  
 Чл.20. Гербът на град Хаджидимово изразява неговата идентичност и връзката на 
традиции, минало и настояще.  
  Чл. 21. (1) За герба се изработва пластичен еталон в единична бройка в графично 
и цветово изображение. 

(2) Графичното изображение на герба на град Хаджидимово представлява 
графичен знак. 

(3) Цветното изображение на герба на град Хаджидимово представлява цветен 
знак. 
 (4) Гербът на град Хаджидимово е централен елемент в знамето на град 
Хаджидимово, задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на 
Община Хаджидимово и Общински съвет Хаджидимово.             
 Чл.22. Гербът на град Хаджидимово има следните форми:   
 /1/ пластична  
 /2/ графична – черно-бяла  
 /3/ графична – цветна  
 Чл.23. Гербът на град Хаджидимово в пластичен вариант се поставя 
задължително:  
 /1/ в заседателните зали на Общинската администрация и Общинския съвет; 
 /2/ на фасадата на сградата на Община Хаджидимово.  
 Чл.24. Гербът на град Хаджидимово може да се връчва в три форми:  
 /1/ Знак с лента в цветове на знамето на Хаджидимово 
 /2/ Почетен знак  
 /3/ Значка  
 Чл.25. Гербът на град Хаджидимово под формата на “Знак с лента в цветовете на 
знамето на Хаджидимово” се връчва на удостоените със званието “Почетен гражданин“ 
на град  Хаджидимово и Общината.  
 Чл.26. /1/ Гербът на град Хаджидимово под формата на “Почетен знак” и 
“Значка” се връчва от кмета на Общината с негова заповед за принос в развитието на 
град Хаджидимово и Общината.  
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 /2/ На удостоеният/та/ със “Значка”се връчва удостоверение, което съдържа: 
Номер по ред, номер на заповедта на кмета на Общината, номер под който е записано 
името му /й/ в “Почетната книга на Община Хаджидимово”.  
 /3/ “Значка” се връчва на избраните общински съветници при полагане на клетва 
пред Общинския съвет.  
 Чл.27. Гербът в графичен вариант–цветно изображение се поставя задължително 
на:   
 /1/ Покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии, 
организирани от общинската администрация.  
 /2/ Официални документи, които се подписват от председателя на Общинския 
съвет и кмета на Общината.  
 /3/ Удостоверения за почетно гражданство.  
 /4/ Бланки – изходяща кореспонденция на Община Хаджидимово за държавни 
институции, международни организации и посолства.  
 Чл.28. Гербът в графичен вариант–черно-бяло изображение се поставя 
задължително на бланки на Община Хаджидимово за изходяща кореспонденция освен 
случаите посочени в чл.27 ал./4/.   
 Чл.29. Недопустимо е използването на Герба на град Хаджидимово в различните 
му форми за търговски, рекламни, политически, религиозни, етнически и 
шовинистични цели.  
 

Символичен ключ на град Хаджидимово 
 
Чл. 30. (1)Символичният ключ на град Хаджидимово представлява художествено 

изработен ключ от ковък метал с надпис “град Хаджидимово-06.05.1995година”, с 
размери: 2/33/9 см.  

(2).Ключът се поставя в оригинална кутия от естествена кожа.Съхранява се от 
Кмета на общината.  

(3).Символичният ключ на град Хаджидимово се връчва на кмета при 
встъпването му в длъжност. 

(4)Символичният ключ на град Хаджидимово е в единичен екземпляр. 
   (5) Ключът на града в сувенирна форма се връчва от кмета на Общината на 
видни личности при определени поводи в знак на гостоприемство. 

 
 

Почетна книга на Община Хаджидимово 
 

 Чл.31. В Почетната книга на Община Хаджидимово се отразява хронологията на 
съществени и значими приноси на български и чуждестранни граждани в развитието на 
Хаджидимовска община като самоуправляваща се териториална единица.  
 Чл.32. Почетната книга на Община Хаджидимово е в еднакви по форма томове с 
номерирани  листя и изобразен герб на град Хаджидимово на предната корица.  
 Чл.33. В Почетната книга на Община Хаджидимово се съхраняват 
собственоръчно изразените лични впечатления и мнения на почетните граждани и гости 
на град  Хаджидимово и Общината.  
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 Чл.34. Право на вписване в “Почетната книга на Община Хаджидимово” имат:  
 /1/ Удостоените със званието “Почетен гражданин” на град Хаджидимово и 
Общината.  
 /2/ Носителите на наградите на Община Хаджидимово.  
 /3/ Носителите на наградата на Общинския съвет – почетен знак “За граждански 
принос”.  
 /4/ Изявени личности с принос за развитието на Община Хаджидимово от 
страната и чужбина.  
 /5/ В Почетната книга на Община Хаджидимово се вписват трите имена на 
удостоения, номера на решението на Общинския съвет, номера на заповедта на кмета на 
общината, мотивите, основанията и поводът за това.  
 Чл.35. Почетната книга на Община Хаджидимово се води и съхранява от 
упълномощено лице със заповед на кмета на Общината. 
 

Раздел втори 
Звание “Почетен гражданин на град Хаджидимово и 

Общината” 
 

 Чл.36.  /1/ Удостояването със звание “Почетен гражданин на град Хаджидимово и 
Общината” става с решение на Общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство 
от 2/3 от общия брой общински съветници.  
 /2/ Ако предложеният за звание "почетен" гражданин на град Хаджидимово няма 
необходимите гласове, номинирането му може да се поднови след три години. 
 Чл.37. /1/ Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Хаджидимово и Общината” могат да правят:  
 1. Председателят на Общинския съвет на Община Хаджидимово.  
 2. Кметът на Община Хаджидимово.  
 3. Ръководителите на групите общински съветници.  
 4.Председателите на Постоянните комисии на Общинския съвет и общински 
съветници.  
 5. Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписа на минимум 500 
жители на Община Хаджидимово. 
 /2/ Временна комисия по символиката съгласно чл. 7 обсъжда направените 
предложения, като номинира кандидатите и ги внася за утвърждаване от Общинския 
съвет.  
 Чл.38. За почетни граждани на град Хаджидимово и Общината  могат да се 
предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани, които:   
 /1/ Имат съществен принос в развитието на Община Хаджидимово и /или/ 
Република  България.  
 /2/Са носители на високи държавни и международни отличия.  
 /3/Са проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации.  
 /4/Са дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и общината.  
 /5/ При други изключителни заслуги от обществена значимост.  
 Чл.39. Предложението по чл. 37, ал.1 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да 
съдържа всички необходими сведения за лицето.  
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 Чл.40.  На носителя на званието “Почетен гражданин на град Хаджидимово и 
Общината” се връчва:  
 /1/ Почетен знак с лента в цветове на знамето на Община  Хаджидимово.  
 /2/ Значка.  
 /3/ Диплом.  
 /4/ Карта на почетния гражданин.  
 Чл.41.  Връчването на званието “Почетен гражданин на град Хаджидимово и 
Общината” става  на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на 
Празника на Хаджидимово – 6-ти май  или при други поводи с решение на Общинския 
съвет.  
 Чл.42. Името на носителя на званието ”Почетен гражданин на град Хаджидимово 
и Общината” се вписва в Почетната книга на Община Хаджидимово на основание чл. 
34, ал. 1 от настоящата Наредба.  
 Чл.43. /1/ Носителят на званието “Почетен гражданин на град Хаджидимово и 
Общината” има право:  
 1. Да бъде включван в състава на представителни делегации при посещения в 
страната и чужбина;  
 2. Да участва на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас;  
 3. Да участва в работни срещи, чествания, фестивали и други мероприятия, 
организирани в град Хаджидимово и Общината;  
 /2/ Общинската администрация се задължава:  
 1. Да отправя покана към почетните граждани за участие във всички официални 
прояви на територията на Община Хаджидимово.  
 2. Да организира поклонение в залата на Общинския съвет и поеме всички 
разходи при смърт, освен ако близките им не желаят това.  
 3. Да полага грижи за паметните плочи на почетните граждани на град  
Хаджидимово и Общината.  
 Чл.44. Решението на Общинския съвет за удостояване със званието “Почетен 
гражданин на град Хаджидимово и Общината” се връчва на вносителя на 
предложението и лицето, удостоено с това отличие.  
 Чл.45. Званието “Почетен гражданин на град Хаджидимово и Общината” може да 
бъде отменено само с решение на Общинския съвет в случаите, когато притежателят 
му:  
 /1/ е осъден за престъпление от общ характер.  
 /2/ с действията си петни авторитета и доброто име на града, общината и 
държавата.  
 /3/ изразява с писмена молба желанието за това.  
 Чл.46. При загуба или неумишлено унищожаване на връчената карта на почетния 
гражданин по чл.40 ал./4/ се издава нова след писмена молба от притежателя му. 
 

Раздел трети 
Награди на Община Хаджидимово 

 
 Чл.47. Награди на Община Хаджидимово са:  
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 /1/Награда на Общинския съвет – Почетен знак “За граждански 
принос”.  
 1.Присъжда се за личен принос и родолюбиви начинания на гражданите за 
ефективно решаване на местните проблеми, за действия и прояви на висока гражданска 
отговорност.  
 2.Обявява се на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на 
Празника на Хаджидимово – 6-ти май.  
 3. На наградените се връчват:  
 а/ почетен знак “За граждански принос”  
 б/ грамота на Общинския съвет  
 4. Временната комисия по символиката на Общинския съвет съгласно чл.7.:  
 а/ определя реда, условията и сроковете за внасяне на предложения;  
 б/ обсъжда направените предложения, като номинира кандидатите и ги внася за 
утвърждаване от Общинския съвет.  
/2/ Грамота на Община Хаджидимово 
 1. Грамотата е официален документ, който се издава от Община Хаджидимово на 
български и чуждестранни граждани:  
 а/ дейци на образованието, науката и културата, чиито постижения са съществен 
принос в издигане духовната развитие на Община Хаджидимово;  
 б/ автори на литературни, музикални, художествени и други творби, посветени на 
град  Хаджидимово;  
 в/ спортисти и спортни деятели за изключителни заслуги в областта на спорта и 
физическата култура;  
 г/ на неправителствени организации, обществени организации и граждани за 
утвърждаване и развитие на гражданското общество;  
 д/ за проявен героизъм и себеотрицание за спасяване на човешки живот и 
предотвратяване на престъпления;  
 е/ дарители на град  Хаджидимово;  
 ж/ за принос в международното сътрудничество;  
 з/ присъжда се при други подходящи поводи.  
 2. Грамотата представлява композиционно и цветово решение на почетния знак на 
Хаджидимово на лента и надпис ”Община Хаджидимово, грамота”.  
 а/ В грамотата се отбелязват трите имена на притежателя, поводът и заслугите за 
нейното присъждане.  
 3. Удостояването с грамота става съгласно чл.9 от Наредбата.  
 4. Връчването става при подходящи поводи, съобразно специфичността на 
проявите.  
 5. Издадените грамоти се вписват в Почетната книга на Община Хаджидимово. 
  /3/ Почетен знак на град Хаджидимово 
 1. Почетният знак на град Хаджидимово е в две форми:  
 а/ знак с метално изображение на герба на град Хаджидимово върху лаврови 
листа и лента, придружен от значка със същата форма;  
 б/ плакет.  
 2. Почетният знак с лента и значка се връчва на “Почетния гражданин” на град 
Хаджидимово и общината съгласно чл.40, ал.1 и ал.2.  
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 3. Почетният знак – плакет на град Хаджидимово може да се връчва и по поводи, 
свързани с осъществяване на международното сътрудничество на Община 
Хаджидимово, юбилейни тържества, чествания и други подходящи случаи.  
 4. Връчването на почетния знак на град Хаджидимово се извършва от кмета на 
Общината.  
 
 /Нова от 31.10.2017 г./ /4/. Награда „Почетна грамота на Кмета на 
община Хаджидимово“ в системата на предучилищното и училищното 
образование в община Хаджидимово, съгласно Приложение № 1 . 
 
 

Глава  ТРЕТА 
ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ХАДЖИДИМОВО 

 
Чл.48. Официален празник на град Хаджидимово е 6-ти май. 
Чл.49. Празникът на град Хаджидимово се провежда под патронажа на Кмета на 

Община Хаджидимово. 
Чл.50 . Програмата се утвърждава от Кмета на Общината. 
Чл.51. Подготовката и провеждането на Празника на град Хаджидимово се 

финансират от Бюджета на Община Хаджидимово. 
 

Административно - наказателни разпоредби 
 

 Чл.52. При неспазване на разпоредбите на Наредбата  се налага глоба в размер от 
50 до 500 лв. 
 Чл.53. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 
длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Хаджидимово.  
 Чл.54. Наказателните постановления се издават от кмета на Община 
Хаджидимово.  
 Чл.55.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания 
 

Допълнителни и заключителни разпоредби 
 

 §.1. /1/ По смисъла на тази Наредба Временна комисия по символика е структура, 
чийто състав се предлага от кмета на Общината или от Председателя на Общинския 
съвет и се утвърждава  от Общинския съвет за извършване на дейност за мандата.  
 /2/ Член на Временната комисия може да бъде освободен при следните 
обстоятелства:  
 а/ преждевременно - по собствено желание;  
 б/ при трайна невъзможност да участва в работата на комисията.  
 §.2.За прилагането на тази Наредба кметът на Общината издава заповеди . 
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 §.3. Кметът на общината чрез конкурси, възложителни или организационни 
мероприятия взема мерки за изработването на визираните в Наредбата   символи, знаци 
и книги. 
 §.4. Одобрените проекти се утвърждават от Общинския съвет. 

§.5.Настоящата Наредба е изготвена на основание чл.16 във връзка с чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА. 
 §.6.Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общинския 
съвет. 
 §.7.За неуредени в настоящата Наредба въпроси Общинският съвет приема 
отделни решения. 
 §.8. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Хаджидимово с 
Решение № 200 по Протокол № 15/06.03.2009 год., изменена с Решение № 362 по 
Протокол № 31/31.10.2017 г., влиза в сила от датата на приемането й и се отнася за  
удостоените  лица след тази дата. 
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Приложение № 1 
 

ПРАВИЛА 
за присъждане на общинска награда „Почетна грамота на кмета на община 

Хаджидимово” в системата на предучилищното и училищното образование в 
община Хаджидимово за 

„Директор на годината”, „Учител на годината”, „Ученик на годината”  
 
1.ЦЕЛ:  
Общинската награда „ Почетна грамота на кмета на община Хаджидимово” в системата на предучилищното и 

училищното образование има за цел да удостои с признание и да поощри учители, ученици, директори на детски и учебни 
заведения като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими 
постижения. 

 
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
2.1. Общинската награда „Почетна грамота на кмета на община Хаджидимово” в системата  се присъжда всяка 

година в навечерието на 5 октомври – международен ден на учителя на тържествена церемония от кмета на община 
Хаджидимово, председателя на Общинския съвет и председателя на ОбщКС на СБУ. 

2.2.  Наградата се присъжда на директори, учители от детски градини и училища, ученици от училищата на 
територията на община Хаджидимово. 

2.3.  С наградата се удостояват избраните за: 
2.3.1. „Директор на годината” в системата на предучилищното образование и в системата на средното 

образование. 
2.3.2. „Учител на годината” в системата  на предучилищното образование, в начален, прогимназиален и в 

гимназиален етап на образование. 
2.3.3. „Ученик на годината” в начален, прогимназиален и в гимназиален етап на образование. 
2.4.  Общинската награда „Почетна грамота на кмета на община Хаджидимово” в системата на предучилищното 

и училищното образование се състои от грамота, плакет и парична награда. 
2.5.  Наградата се осигурява от община Хаджидимово и спомоществователи.   
2.6.  Организацията по връчването на наградите се осъществява от община Хаджидимово и ОбщКС на СБУ 
 
 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ: 
 
3.1.  Ежегодно от 1 до 20 септемвари до кмета на община Хаджидимово се правят аргументирани предложения 

за награждаване, придружени от копия на документите, доказващи описаните предложения..  
3.2.  Предложенията могат да се изготвят от: педагогическите съвети, училищните настоятелства, обществените 

съвети, РУО на МОН – Благоевград, отдел           „ Образование и култура” – община Хаджидимово, НПО и граждани от 
община Хаджидимово. 

Посочените субекти правят не повече от едно предложение за отделните категории. 
3.3. Предложенията за награждаване по точка 3.1 се разглеждат, оценяват и класират от комисия в състав: 
3.3.1. Заместник-кмет по образование – председател,  
3.3.2. Младши експерт в отдел „ Образование и култура”; 
3.3.3. Председател на ОбщКС на СБУ – община Хаджидимово; 
3.3.4. Временна комисия по символиката при Общинския съвет. 
4. Комисията по т. 3.3. посочва носителите на  общинската награда „Почетна грамота на кмета на община 

Хаджидимово ”  в срок до 3 октомври за съответната година 
 
4. КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА НОСИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА НАГРАДА 

„Почетна грамота на кмета на община Хаджидимово”: 
 
4.1. За „Директор на годината” в системата на предучилищното образование. 

 
№ критерии показатели коефициент Брой 

точки 
1. Добри постижения на 

детската градина в УВП. 
Среден % на посещаемост за периода ІХ – ІV 
на настоящата учебна година 

0,1  

Въведени иновационни практики в УВП 1  
Брой организирани празници и други прояви 
с участието на деца от ДГ 

 
0,5 

 

Брой участия в конкурси, състезания и други 
прояви 

0,5  
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Брой медийни изяви 0,5  
2. Повишаване на 

квалификация – лична и 
на колектива. 

Процент на учители, завършили обучения 
през настоящата учебна година 

 
1 

 

% учители с придобита ПКС през 
настоящата учебна година 

0,5  

Брой обучения и придобити ПКС през 
настоящата учебна година на кандидата 

1  

3. Успешно управление на 
бюджет и привличане на 
средства за обогатяване на 
МТБ 

Обща сума на привлечените средства, 
вложени за обогатяване на МТБ за 
настоящата учебна година 

0,01  

% на събираемост на таксите за настоящата 
учебна година 

0,1  

Брой разработени и одобрени проекти  1  
4. Висока управленска 

компетентност, авторитет 
и мениджърски умения 

Брой въведени иновационни практики в 
управлението на образованието 

1  

Наличие на настоятелство и/или организация 
на родителите 

2  

5. Добра координация, 
комуникация и 
сътрудничество с община, 
Обществен съвет, 
синдикати. 

  До 5т. 

 
4.2. За „Директор на годината” в системата на средното образование. 

№ критерии показатели коефициент Брой 
точки 

1. Добри постижения в УВП 
в съответното училище. 

% на посещаемост за периода ІХ – ІV на 
настоящата уч. година 

0,1  

Среден успех на външното оценяване по 
всички учебни предмети от предходната 
уч.година 

2  

% на неизвинените отсъствия -2  
Наличие на ЦОУД по класове 0,5  
Брой въведени иновационни практики в УВП 0.1  
Наличие на интегрирани ученици със СОП 3  
% на учениците участвали в извънкласни 
форми 

0.2  

Участие в общински олимпиади 2  
Участие в областни олимпиади 5  
Участие в национални олимпиади 8  
Участие в регионални, национални 
конкурси, състезания и др.прояви 

5  

Участие в международни прояви 10  
2. Повишаване на 

квалификация – лична и 
на колектива. 

Процент на учители завършили обучения 
през настоящата учебна година 

 
1 

 

% учители с придобито ПКС през 
настоящата учебна година 

0,5  

Брой обучения и придобити ПКС през 
настоящата учебна година на кандидата 

1  

3. Успешно управление на 
бюджет и привличане на 
средства за обогатяване на 
МТБ. 

% на усвояемост на предвидените в бюджета 
на училището средства за МТБ  

0,1  

Брой разработени и одобрени проекти  1  
Обща сума на привлечените средства по 
проекти за настоящата година 

0.0002  

Участие като партньор или бенефициент в 
проекти с транснационални инициативи 

5  

4. Висока управленска 
компетентност, авторитет 
и мениджърски умения. 

Брой въведени иновационни практики в 
управлението на образованието 

1  

Наличие на настоятелство и/или организация 
на родителите 

2  

Брой инициативи на УН 1  
Ритуализация на училищния живот: 
 наличие на пълна училищна униформа; 
 наличие на елементи на училищна 

 
5 
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униформа; 
 наличие на училищни символи. 

2 
 
2 

5. Добра координация, 
комуникация и 
сътрудничество с община, 
обществени съвети, НПО, 
УН, синдикати. 

  До 5т. 

 
4.3. За „Учител на годината” в системата  на предучилищното образование, в начален, прогимназиален и в 

гимназиален етап на основното и средно образование. 
 

№ критерии показатели коефициент Брой 
точки 

1. Добри постижения в УВП. Брой приложени иновационни методи на 
обучение 

2  

Брой ученици подготвени от кандидата, 
които са участвали в състезания, конкурси, 
олимпиади и др. мероприятия: 

 на училищно. ниво; 
 на регионално ниво; 
 на национално ниво; 
 на международно ниво. 

(не се отнася за учители в детски градини) 

 
 
 
2 
3 
5 

10 

 

Брой публикации в педагогически списания, 
сборници и др., мултипликационен опит 

2  

2. Активно участие в живота 
на училището или 
детската градина, активна 
гражданска позиция, 
взаимодействие с 
родители, родителски 
организации, НПО и др. 

  До 8 т. 

3. Високи професионални 
качества и компетенции. 

Участие в разработване на държавни 
образователни изисквания, учебни планове и 
програми 

3  

Авторство в създаването на учебници, 
учебни помагала и пособия 

3  

Постигната квалификационна степен 2  
Обучения за повишаване на квалификацията 2  
Участия в проекти, финансирани от МОМН, 
европейски програми и фондове и др. 

по 2 за проект  

Участие в областни и национални 
конференции 

3  

 
 

4.4. За  „Ученик на годината” в начален, прогимназиален и в гимназиален етап на образованието. 
 

№ критерии показатели коефициент Брой 
точки 

1. Добри постижения в УВП.  пълен отличен успех от текущи оценки към 
предходната година 

5  

непълен отличен успех от текущи оценки 
към предходната година 

3  

2. Училищни изяви. Олимпиади: 
за участие 
за класиране в следващ кръг 

 
5 

10 

 

  Състезания: 
за участие 
за класиране в следващ кръг 

 
5 

10 
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  Конкурси: 
за участие 
за класиране в следващ кръг 

 
5 

10 

 

3. Общински изяви. за участие 
за класиране в следващ кръг 

5 
10 

 

4. Регионални изяви. за участие 
за класиране в следващ кръг 

5 
10 

 

5. Национални изяви. за участие 
за класиране в следващ кръг 

5 
10 

 

6. Разработване и участие в 
проекти.  

 10  

7. Участие в обществения 
живот и благотворителни 
акции. 

  до 10 
точки 

 
Конкурсът се провежда на база постигнати резултати и постижения от педходната година и номинирания учител и  

директор се явяват на конкурса – „ Учител на годината”, организиран от СБУ със съдействите на МОН за настоящата 
учебна година, който се провежда през месец май, а документите се подават до края на м. март. Всички участници 
получават „ Почетната грамота на кмета на община Хаджидимово”, а определените на първо място са носители на почетен 
плакет и парична награда на стойност 200, 00 лв. 
 


