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П Р О Г Р А М А  
 

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  

ОТ ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г. 

 

 

 



 
I. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  
 

1. Общи положения. 

Закрила на деца с изявени дарби  по смисъла на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби /НУРОЗДИД/ е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им 

осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на 

науката, изкуството или спорта. 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2022 г. (наричана по-долу 

Общинската програма) включва мерките от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища през 2022 г., приета с ПМС № 94/30.05.2022 г, и обнародвана в ДВ, бр. 41/03.06. 2022 г.  

  

2. Нормативни документи. 
Общинската програма е разработена в съответствие с нормативните и други актове в областта на закрилата на деца с 

изявени дарби, както следва:  

 Закон за закрила на детето -  чл. 3, ал. 10 и  чл. 5а;  

 Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. 

 ПМС № 94/30.05.2022 г.; 

 Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите; 
 Решение № 711 от Протокол №38/31.03.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет - Горна Оряховица 

   

3. Финансиране. 

Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби за мерките по Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. се осигуряват от държавния бюджет. 

Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с общинската програма, извън мерките по Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., се финансират от собствени приходи на 

Общината, като съгласно т. 9.5 от Решение № 711 от Протокол № 38/31.03.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет-

Горна Оряховица, предвидената сумата по бюджета на Община Горна Оряховица за 2022 година за стимулиране на деца с 

изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта е в размер на 15 000 лв. 

 

 



II.   МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

 

1. Предоставянето на закрила на деца с изявени дарби се осъществява след подаване на  Искане за предоставяне на 

закрила на деца с изявени дарби до Кмета на Община Горна Оряховица (Приложение № 1 от настоящата Програма). Закрила 

се предоставя по искане на: 

- детето; 

- родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето 

2. За мерките от Раздел I и Раздел II от настоящата Програма се представят документи и се спазват условията и реда, 

съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби НУРОЗДИД (от 

чл.13 до чл.16а вкл.).  

3. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби кметът на общината се подпомага от 

експертно-консултативна комисия, в състав от 5 до 9 членове - експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта, 

назначена с негова заповед. Органът, предоставящ закрилата, приема правила за реда и организацията на работа на комисията. 

Комисията представя протоколите от работата си на органа, предоставящ закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяко 

от постъпилите искания и води Дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила. 

4.  Право на закрила имат деца, които през учебната година нямат наложени наказания от педагогически съвет. 

5. Мерките могат да бъдат прилагани само за деца и ученици в училищата на територията на Община Горна Оряховица. 

6. Всеки кандидат за еднократно финансово подпомагане получава полагащото му се по Общинската програма 

стимулиране за постижението си, като се взема под внимание най-високото постижение/класиране на конкурса, олимпиадата 

или състезанието. 

7. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията на Програмата – Раздел ІІ, eкспертно-

консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане, в съответствие с възможностите на програмата. 

8. Всеки ученик има право да получава само една стипендия или еднократно финансово подпомагане по реда на Наредба 

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/ или на основание закон или акт на 

Министерския съвет по чл. 11, ал. 1. Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той 

декларира, че ще получава само една стипендия по избор. 

 

 

III. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

 

Раздел I.  Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища през 2022 г., ПМС № 94/30.05.2022 г, и обнародвана в ДВ, бр. 41/03.06. 2022 г. 



 

МЕРКИ  

 

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 
ФИНАНСИРАН

Е 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ  

 

1. Стимулиране на 

деца с изявени 

дарби чрез 

стипендия по чл. 

10 от НУРОЗДИД. 

Ученик от VIII до XII 

клас от общинско 

училище на 

територията на община 

Горна Оряховица 

Ученик, класиран до 

навършване на 18-годишна 

възраст на национален или 

международен конкурс, 

олимпиада или състезание, 

включени в Програма на 

мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища 

през 2022 г., както следва: 

- индивидуално на I, II или III 

място в национален или 

международен конкурс, 

олимпиада или състезание в 

областта на изкуството и 

науката и отговаря на 

изискванията за съответна 

възраст и категория; 

- в индивидуален спорт на I, 

II  или III място на олимпийски 

игри, световно първенство, 

европейско първенство, 

балканско първенство или 

индивидуално, на първо място 

на финали на държавно 

индивидуално 

първенство или ученически 

игри; 

Държавно 

финансиране: 

стипендия в 

размер на 12 

месеца по 135 лв.  

(12 м. х 135 лв. = 

1620 лв.) 

1. Искане за предоставяне на 

закрила на деца с изявени дарби;  

2.Документи, удостоверяващи 

класирането на детето или 
протокол от състезание, 

предоставен от съответната 

българска спортна федерация за 

класиране в областта на спорта. 

 

(Исканията за предоставяне на 

закрила на деца с изявени се 

разглеждат в срок  до 10 дни 

след края на всяко тримесечие). 

 



- спечелил индивидуална 

награда в колективните 

спортове на олимпийски игри, 

световно първенство, 

европейско първенство или 

балканско първенство 

спечелил; 

- спечелил индивидуална 

награда в колективните 

спортове от отбор, класиран на 

I, II  или III място на финали на 

държавно първенство или на 

финали на ученически игри. 

 

Раздел II.  Други мерки за насърчаване на деца с изявени дарби извън Програмата на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета от Министерски съвет. 

 

МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 
ФИНАНСИРАНЕ 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Насърчаване на 

творческите 

заложби и 

потребности на 

децата чрез 

еднократно 

финансово 

подпомагане 

Ученик  в дневна 

форма на обучение от I 

до XII клас (до 18-

годишна възраст), 

обучаващ се в 

общинско училище на 

територията на община 

Горна Оряховица, 

който не се подпомага 

със стипендия по чл. 

10 от НУРОЗДИД. 

Ученик, който през учебната 

2021/2022 г. е класиран до 

навършване на 18 години на I, II  

или III място, носител на Гран 

при, лауреатско или друго по-

високо почетно звание във 

финален етап на:  

- Национален конкурс или 

състезание, в които са участвали 

представители на поне 10 

административни области; 

Еднократно 

финансово 

подпомагане на 

дете в размер до 

200 лв. 

 

 

 

 

 

1. Искане за предоставяне на 

закрила на деца с изявени 

дарби. 

2. Копие от удостоверение за 

раждане или лична карта; 

3. Служебна бележка, издадена 

от училището, удостоверяваща, 

че ученикът се обучава в 

съответното училище  и няма 

наложени наказания от 

педагогически съвет. 



- Международен конкурс или 

състезание с участници най-

малко три страни; 

-    Държавен спортен календар; 

-   Олимпиада в областен кръг от 

календара на МОН. 

 

4. Копия на документи, 

удостоверяващи класирането на 

детето и броя на 

административно-

териториалните 

области/държави, участвали в 

съответния конкурс/ 

състезание; 

5.Декларация за предоставяне 

на данни за банкова сметка. 

 

 (Подадените документи се 

разглеждат в съответната 

календарна годината) 

2. Насърчаване на 

творческите 

заложби и 

потребности на 

децата чрез 

стипендия. 

Ученик  в дневна 

форма на обучение до 

18-годишна възраст 

обучаващ се в 

общинско училище на 

територията на община 

Горна Оряховица, 

който не се подпомага 

със стипендия по чл. 

10 от НУРОЗДИД 

Ученик, класиран индивидуално 

на I място, носител на Гран при 

или лауреатско звание на 

финален етап в не по-малко от 

четири различни 

международни конкурса и 

състезания с участници, най-

малко от пет страни-

участнички, извън Програмата 

на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища 

през 2022 г., приета от 

Министерски съвет 

Общинско 

финансиране в 

размер на 12 

месеца по 100 лв.  

(12м. х 100 лв. = 

1200 лв.) 

1. Искане за предоставяне на 

закрила на деца с изявени 

дарби.; 

2. Копие от удостоверение за 

раждане или лична карта; 

3. Служебна бележка, издадена 

от училището, удостоверяваща, 

че ученикът се обучава в 

съответното училище и няма 

наложени наказания.  

4. Копия на документи, 

удостоверяващи класирането на 

детето в съответната календарна 

година и броя на страните 

участнички. 

5. Декларация за предоставяне 

на данни за банкова сметка. 

 



 (Подадените документи се 

разглеждат в съответната 

календарна годината) 

 

 

 

 Настоящата програма е приета с Решение № ……………., прието с Протокол № ……………./…………. г. на Общински 

съвет - Горна Оряховица. 

 

 

 

 

Приложения:   
1. Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби;  

2. Декларация за предоставяне на данни за банкова сметка; 

3. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г; 

4. Национален спортен календар на Министерство на образованието и науката за учебната 2021/2022 година; 

5. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година; 

6. Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. на Министъра на образованието  и науката; 

7. Решение № 711 от Протокол № 38/31.03.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет - Горна Оряховица. 

 

 

 


	ПРОГРАМА

