ПРАВИЛА
за организацията на работата на Обществената комисия
за определяне носител на наградата „Аргира Жечкова”
Чл. 1. Обществената комисия за определяне на наградата „Аргира Жечкова” е
създадена с решение №120/2016 на Общинския съвет Сливен, съгласно чл. 66 от
Наредбата за символиката на Община Сливен от 2014 г.
Чл. 2. С тези правила се определят реда и организацията на работа на Обществената
комисия, /наричана по-долу Комисията/ във връзка с чл. 69/1/ от Наредбата за
символиката на Община Сливен.
Чл. 3./1/Комисията се състои от 13 / тринайсет / члена:
а/ председател
б/ зам. председател
в/ секретар
г/ членове
/2/ Членовете на комисията не могат да участват във вземането на решения,
отнасящи се до кандидати за носители на наградата „Аргира Жечкова”, които са в
родствени връзки с тях.
/3/ Участието в Комисията е доброволно и на обществени начала.
Чл. 4. /1/ Обществената комисия определя носителя на наградата „Аргира Жечкова” за
съответната календарна година от постъпилите предложения на педагогически колективи,
неправителствени организации и/или инициативни комитети.
/2/ Предложенията трябва да съдържат справка за педагогическите постижения и
справка за обществено-полезната дейност на номинираните.
/3/ Предложенията се правят до 30 април в деловодството на Община Сливен
на хартиен носител, както и в електронен вариант на е-mail: nagrada_a_jechkova@abv.bg.
Чл. 5. Комисията оценява номинираните кандидати по следните критерии:
/1/ обществено-полезна дейност /дейности от обществен интерес/;
/2/ благотворителност;
/3/ професионализъм /постижения в професията; изяви на възпитаници на
учителя с постижения на състезания, конкурси, олимпиади и др./;
/4/ добра комуникация и взаимодействие с ученици, учители и родители.
Чл. 6. /1/ Комисията провежда своето заседание за избор на носител на наградата
„Аргира Жечкова” в срок до 20 май.
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/2/ Председателят на комисията организира и ръководи провеждането на
заседанието при предварително определен от него дневен ред.
/3/ Предложенията и материалите за номинираните кандидати се предоставят по
електронен път /или на хартиен носител/ на всички членове на комисията, преди
заседанието.
/4/ Комисията има право да изисква допълнителна информация за предложените
кандидати в срок до 10 май.
/5/ Комисията заседава при кворум повече от половината от общия брой на
членовете й.
/6/ Решенията на комисията се вземат чрез явно гласуване, с мнозинство повече от
половината от общия брой присъстващи членове. Когато член на комисията е против
взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
/7/ Решенията на комисията за избор на носител на награда „Аргира Жечкова” се
вземат с тайно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на
членовете на комисията.
/8/ Носител на награда „Агира Жечкова“ е кандидатът, получил най-много гласове,
повече от половината от общия брой на членовете на комисията. Ако при първото
гласуване не се получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж.
/9/ Peшeниятa ce вписват в пpoтокoл, воден от секретаря на комисията, който се
пoдписвa от председател, заместник-председател и секретар. Към протокола се
прилагат всички документи, разглеждани на заседанието. Протоколите от заседанията на
комисията /в оригинал/ се съхраняват в Дирекция „Образование, култура и връзки с
обществеността” на Община Сливен.
Чл. 7. /1/ Наградата се връчва ежегодно в навечерието на 24 май – Ден на славянската
писменост и култура. Обявява се и на тържествена церемония за Празника на Сливен –
Димитровден. На другите номинирани се връчват грамоти от Община Сливен за
постигнати професионални успехи и обществено-полезна дейност.
/2/ Секретарят на комисията отговаря за вписване името на носителя на
наградата „Аргира Жечкова“ в „Почетна книга на носителите наградите на Община
Сливен“.
Чл. 8. В седмодневен срок от приемането им Правилата се публикуват в официалния
сайт на Община Сливен и на Общински съвет Сливен.
Чл. 9. Настоящите Правила са приети на заседание на Комисията на 30.03.2016 год. и
изменени на заседание на Комисията на 10.05.2018 год.
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