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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331 – 386, e-mail:school@ekzarhantim1.com 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА НАГРАДА „АНТИМОВЕЦ“ 

УЧЕБНА 20……./20……. ГОДИНА 

 
1. Име, презиме и фамилия на кандидата. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Клас: ………………………………………………………………………………………. 

3. Дата, година и и място на раждане, телефон, e-mail. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Класиран на финален/заключителен етап/кръг в международни и/или национални 

конкурси, олимпиади, състезания, фестивали и други форуми за изява на способностите 

в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта с присъдено/ни призови места 

през последните две учебни години. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Системно участие (минимум три пъти) в международни и/или национални конкурси, 

олимпиади, състезания фестивали и други форуми за изява на способностите в областта 

на науките, технологиите, изкуствата и спорта през последните две години. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Проява на активна гражданска доблест и участие в доброволчески или 

благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за 

приобщаване на децата и учениците към непреходните национално-значими идеали и 

ценности, както и сближаването на европейските народи. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Приложения: 

 

1. Уверение, че кандидатът няма наложени санкции по ПУДУ (издава се от 

класния ръководител). 

2. Документи (грамоти, сертификати, списъци), удостоверяващи заслугите на 

кандидата за класиране и участие от името на училището - копие. 

 

 

Попълнили формуляра: 

1. ……………………………………………… …………………………….. 

(имe, фамилия)     (подпис) 

2. …………………………………………  …………………………….. 

(имe, фамилия)     (подпис) 
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КАРТА ЗА НОМИНИРАНЕ НА УЧЕНИК ЗА НАГРАДА „АНТИМОВЕЦ“ 

 

 ……………………………………………………………………….   ………………   20………../20……..  

(име, презиме, фамилия)       (клас)    (учебна година) 

Показател Класиран на 

финален/заключителен 

етап/кръг в международни и/или 

национални конкурси, 

олимпиади и състезания с 

присъдено/ни призови места. 

 

Системно участие в международни и/или 

национални конкурси, олимпиади и състезания 

(минимум три пъти) 

Проява на активна 

гражданска позиция с 

обществена и социална 

значимост. 

 

Максимален брой 

точки 

Точки за 

лицето 

Максимален брой точки – за всяко 

участие по 2 точки 

Точки за 

лицето 

Максимален брой точки –10 

точки 

Международни конкурси,  

състезания/олимпиади 

Златен медал (І-во 

място) – 30 точки 

Сребърен медал 

(ІІ-ро място) – 20 

точки 

Бронзов медал (ІІІ-

то място) – 15 

точки 

  

1………………………..………………… 

 

2………………………………………… 

 

3………………………………………… 

  

Национални конкурси, 

олимпиади и състезания. 

Златен медал (І-во 

място) – 15 точки 

Сребърен медал 

(ІІ-ро място) – 10 

точки 

Бронзов медал (ІІІ-

то място)– 5 точки 

  

1………………………..………………… 

 

2………………………………………… 

 

3………………………………………… 

 

Комисия: 

1. ……………………………………….  …............. 

2. ……………………………………… …………. 

3. ……………………………………….. …………. 

4. ………………………………………. ………… 

5. ……………………………………… …………. 
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