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СТАТУТ
ЗА
ПРИСЪЖДАНЕ НА
НАГРАДА „ЮНАК”
ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В
ОБЛАСТТА
НА СПОРТА

СТАТУТ
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ "ЮНАК" ЗА
ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА
Награда “Юнак” е признанието на гражданите на общината към
варненските спортисти, треньори и спортни деятели за техните спортни
постижения и за заслугите им в развитието на българския спорт.
І. ЦЕЛ И ВИД НА НАГРАДАТА
чл. 1 (1) С настоящия Статут се цели да се отдаде заслуженото признание на
варненските спортисти, треньори и спортни деятели, които допринасят за
издигането престижа на Варна и България с активната си спортна кариера.
(2) Награда „Юнак” се присъжда за юбилеи, кръгли годишнини и
постигнати значими резултати на спортисти, треньори и спортни деятели с
ярки постижения в областта на спорта и се състоят от диплом и плакет.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
чл.2 (1) За номиниране се представят следните документи:
- Мотивировка за кандидатурата в размер до две страници с
формат А4;
- пълно представяне на спортната му дейност;
(2) Предложения за номинации могат да правят спортни сдружения,
организации, граждани. Те се отправят в писмен вид до Кмета на Община
Варна най-късно до 30 октомври на текущата година. Предложенията трябва
да съдържат упоменатите документи в чл. 2, ал.1 Членовете на комисията
могат да правят мотивирани предложения и по време на заседанията. Тези
предложения се отбелязват задължително в протоколите.
(3) Материали получени след крайния срок не се разглеждат
ІII. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ.
чл. 3 (1) Наградите се присъждат ежегодно на конкурсен принцип по
условията на чл. 2, ал.1
(2) Получените предложения се предоставят за разглеждане от
Обществения съвет по спорт, който изразява мнение в писмен вид за всеки от
предложените.
(3) Предложенията за награда „Юнак” не могат да се правят от самите
кандидати.

(4) Награда „Юнак” се присъжда само еднократно на едно и също лице.
(5) При липса на изключителни постижения награда „Юнак” не се
присъжда;
IV. КОМИСИЯ
чл. 4 (1) Решенията за удостояване с награда “Юнак” се взимат от комисия от
7 души, определени със заповед на кмета в състав : двама представители от
Общински съвет – Варна, двама представители от Обществения съвет по
спорт и трима представители на Общинската администрация, най-късно до 15
ноември на текущата година. Председател на комисията е директора на
дирекция „Спорт“.
(2) Заседанията на комисията се свикват и се ръководят от Председателя.
(3) Комисията избира секретар, който води протокола, кореспонденцията
и други.
(4) Решение за присъждане на награда “Юнак” комисията приема с
тайно гласуване и мнозинство от две трети гласове или консенсус.
(5) Комисията изготвя протокол, в който се вписват аргументите за
номинациите и мотивите за определяне на наградените.
(6) Решението на комисията не подлежи на обжалване.
V. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.
чл. 5 (1) Наградите се връчват от Кмета на Община Варна и Председателя на
Общински съвет - Варна на церемонията „Спортист на годината“.
(2) Определените за награда се уведомяват предварително за деня и
мястото на церемонията по връчването от дирекция „Спорт” при Община
Варна.
(3) Имената на удостоените с награда “Юнак” се вписват в Почетната
книга на града.

Този Статут влиза в сила от приемането му от ПК „МДС“ и заповед на Кмета.

