
 

 

       Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

     Кандидатстване, номиниране и избор на носители  

     на годишните награди на фондация „Енчо Керязов” 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 Фондация „Енчо Керязов” обявява Регламента в официалния си сайт и на 

страницата си в социалната мрежа Фейсбук.  

 Годишните награди са предназначени за деца и младежи до 18 години с 

високи постижения през съответната календарна година - ученици в начални и 

средни училища в Република България. Право на участие имат и ученици със 

специални образователни потребности, постигнали високи постижения в 

съответните категории. 

 

ІІ. КАТЕГОРИИ 

 Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов” за деца и младежи са 

учредени в категориите Образование, Изкуство и Спорт. 

 Право на участие имат ученици с високи постижения и отличия от 

световни, европейски и национални форуми: научни олимпиади, фестивали по 

изкуства и спортни състезания. Комисията разглежда приоритетно отличията, 

спечелени на форуми и събития, включени в календара на Министерство на 

образованието и науката. 

 

ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТУРИ И ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНАЦИИ 

 Предложения за номиниране на деца и младежи в съответните категории 

се подават от: 

     Административни ръководства на училища; 

     Училищни настоятелства и/или обществени съвети към 

образователните институции; 

     Читалища и школи по изкуствата;  

      Центрове за работа с деца; 

    Национални спортни федерации, спортни клубове и сродни 

организации. 

     Персонално от учители и треньори. 
 

Подаването на предложения за участие в Годишните награди на Фондация 

„Енчо Керязов” се осъществява чрез публикувата форма на адрес 

http://enchokeryazov.org/apply . Тя включва: 

      Формуляр за съответната категория; 

      Мотивационно писмо от кандидата и/или писмо за подкрепа от 

номиниращата институция, треньор, учител и др.  

      Копия от документи и снимки на спечелените награди. 
 

http://enchokeryazov.org/apply
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За допълнителна информация, кандидатите могат да се свържат с 

представител на Фондацията на e-mail: foundation@encho-keryazov.org 

. Подадените формуляри, придружени от мотивационно писмо се 

считат за коректно приети след получено електронно потвърждение от 

представител / администратор на Фондация „Енчо Керязов”. 
 

Фондация „Енчо Керязов” сформира следните комисии за 

определяне на номинациите: 

 Комисия за административна обработка на постъпилите документи; 

 Три експертни комисии за класиране на кандидатите в категориите 

Образование, Изкуство и Спорт.  
 

Съставът на Комисиите включва изявени общественици и 

специалисти в съответните области, както и представители на 

Фондацията. Максималният брой членове в комисиите е седем 

експерти. Комисията за административна обработка и допустимост 

на кандидатурите, заседава в първия етап на процедурата и 

определя участниците, които отговарят на изискванията за 

номиниране и преминават в следващия етап за разглеждане от  

комисиите. В тях експертите разглеждат и оценяват селектираните 

кандидатури въз основа на разработените критерии за номинирани 

и носители на Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов”. 

Всеки член на комисия разглежда всички получени кандидатури 

независимо от колегите си и в пълна конфиденциалност. В тази 

процедура, на базата на получен общ брой точки, се определят 

първите десет победители във всяка категория, които продължават 

към третия етап на класиране. В него се излъчват по 3 кандидатури 

с най-голям брой точки  в съответните категории. Това са 

номинираните талантливи деца, които официално се обявяват в 

сайта на Фондацията и в страницата ѝ във Фейсбук. Те получават  

наградите на партньорите и съмишлениците на Фондация „Енчо 

Керязов”. Имената на носителите на Голямата награда във всяка от 

трите категории се обявяват на тържествена церемония по време на  

спектакъла „Нощ на звездите”. Ученици със специални 

образователни потребности участват в самостоятелна категория и 

получават специални предметни награди и почетен диплом. 
 

ІV. НАГРАДИ 

Номинираните талантливи деца и младежи във всяка категория 

получават плакет и грамота на Фондацията, както и награди от 

партньорите ѝ. Победителите във всяка категория получават 

дизайнерска статуетка, почетен диплом и парична премия за 

финансиране на тяхно участие в избран конкурс  или състезание. 

Наградите се връчват на официална церемония в София, по 

mailto:foundation@encho-keryazov.org


време на годишния спектакъл “Нощ на звездите” в зала „Арена 

Армеец”, организиран в чест на отличените деца.  

За церемонията по награждаването, организаторите осигуряват 

резервация в хотел за всеки номиниран и един негов 

придружител. Транспортните разходи до гр. София са за сметка 

на децата и придружителите им. 

 

 

 

 

 

 


