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№ …………........./…….…….…г.  
           (попълва се служебно)                                  

  ДО  

....................................................................... 
                               (орган за закрила) 

   
 

 

 

ИСКАНЕ 

 

за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби 

 
 

от 

………………………………………………………………................................................... 
(трите имена на ученик или на негов законен представител) 

постоянен адрес: 

........................................................................................................................., 

адрес за контакт: …………………...………….………………...…………..……….......……, 

тел.: …………………………..…, електронна поща: .....………..…………………………… 

       

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, 

.........................................................................................……...........…................…,    
 

            На основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) подавам искане за предоставяне на закрила на: 
 

 

…………………………………………………………………….....……………………………...…...., 

(трите имена на ученика) 

Класиран/класирана на ...................... място на 

...................................................................................... 

                                                                 (наименование на конкурса, олимпиадата, 

състезанието) 

...............................................................................................................................................................

......, 

дата на раждане ..........................................., адрес за контакт 

............................................................... 

...............................................................................................................................................................

......, 

ученик към момента на класирането в ....................... клас за учебната 20................/20................. 

г., 

училище.........................................................................................….гр./с...........................................

....., 
 

училище, от което се премества ......……………………………........…………..……………...... 

                                            (попълва се само при подаване на искането след преместване от друго 

училище) 
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Поради преместване в друго училище, посочвам заповед №............….., издадена от  

……………....................................................  (орган по закрила), с която ми е отпусната 

стипендия, считано от …..............................................., изплатена до 

..................................20....... година. 

 

 

             ЧРЕЗ: 

 

 1. РАЗДЕЛ II ОТ ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА 

 

 Еднократно финансово подпомагане в размер до 200 лв. 

 Стимулиране чрез стипендия от общинския бюджет. 

 

Приложени документи: 

  

 Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. 

 Копие от удостоверение за раждане или лична карта; 

 Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че ученикът се обучава 

в съответното училище  и няма наложени наказания от педагогически съвет. 

 Копия на документи, удостоверяващи класирането на детето и броя на 

административно-териториалните области/държави, участвали в съответния 

конкурс/състезание; 

 Декларация за предоставяне на данни за банкова сметка. 

 
 

 2. EДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ В РАЗМЕР НА ............. 

ЛВ.                             

за: 

 Обучение в курс по изкуства, наука и спорт по чл. 8, т. 1 от НУРОЗДИД;             

 Участие в пленер, обучителни и тренировъчни лагери по чл. 8, т. 2 от НУРОЗДИД; 

 Участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по  

чл. 8, т. 3 от НУРОЗДИД.        

Конкретната дейност, за която кандидатствам, е 

.................................................................... 

............................................, която се провежда в периода от ..................... до 

…...............… 20........ г. в гр./с. .................................................. и се организира от 

...................................... 

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

.... 
 

Приложени документи: 
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 Документ, удостоверяващ класирането по чл. 14, ал. 1, или протокол от състезание, 

предоставен от съответната българска спортна федерация за класиране в областта на 

спорта; 

 Документ, доказващ участието в избраната дейност по т. 1 и нейната финансова 

стойност. 

 

 3. ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 9, Т. 1 ОТ НУРОЗДИД 

за: 
 

проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби 

и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за 

ангажиране на свободното им време. 

 

 4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО ЧЛ. 10 ОТ НУРОЗДИД 

                             
      

За предоставяне на стипендия по чл. 10 прилагам: 

 Документ, удостоверяващ класирането по чл. 16, ал. 1, или протокол от състезание, 

предоставен от съответната българска спортна федерация за класиране в областта на спорта. 

 

Декларирам, че при получаване на стипендия по реда на чл. 10 от тази наредба се отказвам 

от друга държавна стипендия. 

 

 

Забележка. Искането се подава за първоначално предоставяне на закрила по т. 1, 2 или 3, 

както и при прeместване на ученика в друго училище за доизплащане на стипендия по т. 3.  
 

 

 

 
 

Гр. (с.) .......................................... 

 

Дата .............................................г. 

  Подпис: 

......................................... 

 

  Ученик/законен представител на    

ученика“ 

 

 

 


