ПРОГРАМА
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Общи положения
Настоящата програма е разработена на основание чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /Наредбата/, в съответствие с чл.5, т.1, 2 и 3 от Закона за закрила на
детето.
Закрила на деца с изявени дарби по смисъла на закона, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която
им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.
Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката,
Министерството на земеделието и храните, Министерството на младежта и спорта по бюджета на Община Дългопол .
2. Цели
Стимулиране на деца и ученици от община Дългопол, изявени в науката, изкуствата и спорта, откриване и развитие на техните
творчески заложби и потребности.
Насърчаване на учебните заведения и извънучилищните звена, спортните клубове и културните институции да предлагат
оптимални условия за пълноценно ангажиране на свободното време и за развитие на талантите на младите хора на територията на
община Дългопол.
Закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА
1.Насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби по чл.8
чрез еднократно финансово подпомагане в
размер на 195 лева.

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

финансиране

Ученик
от
общинско
училище,
класиран
индивидуално през 2016 г. на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание в областта на науката,
изкуството и спорта, включени в програмата.

Еднократно
подпомагане
размер на
Бр.ученици

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по
наука и изкуства,
организирани от училища, извънучилищни
педагогически
учреждения,научни
и
творчески съюзи, фондации, сдружения и
фирми.
1.2. Подпомагане за участие в пленери,
обучителни и тренировъчни
лагери,
организирани
от
училища,
извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи,
фондации, сдружения и фирми
1.3. Подпомагане за участие в национални и
международни конкурси, олимпиади и
състезания, включени в раздел ІІ, т. 2 от
програмата.

Ученик от общинско училище, класиран на първо, 3ученици
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта,
представил служебна бележка от организатора за
включване в курс за обучение по наука и изкуство и
документ за класиране.
Ученик от общинско училище, класиран на първо, 2 ученици
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и
спорта,представил служебна бележка от организатора
за включване в пленер, обучителни или тренировъчни
лагери и документ за класиране
Ученик от общинско училище, класиран на първо,
5 ученици
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта,
представил покана или документ, потвърждаващ
участието в национален или международен конкурс,
включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за
закрила на деца с изявени дарби през 2016 г., и
документ за класиране.

195 лв.
за 1 ученик

2.Подпомагане
за
участие
в
подготвителни
курсове
и/или
индивидуална подготовка за постъпване
в спортни училища и училища по
изкуствата /чл.9, т.2 /

Ученик от общинско училище, класиран на първо,
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта,
представил служебна бележка от организатора за
включване в курс или декларация за провеждане на
индивидуална подготовка за обучение по наука и
изкуство и документ за класиране.
Ученик от общинско училище от VІІІ до ХІІ клас,
класиран до навършване на 18–годишна възраст през
2016 г. по мярка от съответния раздел на програмата по

65 лв.
за 1 ученик

3. Стимулиране на деца с изявени дарби по
чл. 10, чрез предоставяне на стипендия за 12

2 ученици

на

финансово
дете в

Необходими
средства

общо:585 лв.
195 лв.
за 1 ученик
общо:390 лв
195 лв.
за 1 ученик
общо:975 лв.

общо:130лв.

12 месечна стипендия в размер
на 135 лв./ 1620 лв. за 12
месеца.

месеца в размер на 135 лева.

чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища за 2016 г.
- индивидуално на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуствата и науката и
отговаря на изискванията на съответната възраст и
категория;
- индивидуално на първо, второ или трето място на
олимпийски игри, световно първенство, балканско
първенство, на първо място на финали на държавно
индивидуално първенство или на ученически игри и
отговаря на изискванията за съответната
- спечелил индивидуална награда в колективните
спортове на олимпийските игри, световно първенство,
балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните
спортове от отбор, класиран на първо място на финали на
държавно първенство или на финали на ученически игри.

3.А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

Възрастови групи

Брой стипендии

Необходими
финансови
средства по
програмата за
2016 г.

3. Национален детски конкурс „Диньо Маринов" за изпълнители на народна
музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от
Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от
МОН, НДД, ОДК - Варна, и община Варна. Провежда се 01-03 април 2016
година, Варна.

Трета група - VIII-X клас,
индивидуални изпълнители по
народно пеене.

1

1620 лв.

8. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев" от Втора група - IX-XII клас, в два
Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от раздела - есе и стихотворение.
МОН, НДД, ЦРД - Враца, и община Враца. Провежда се май 2016 година,
Враца.

1

1620 лв.

3.Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
2.23. Национална олимпиада по немски език. Провежда се от 25.03 до 27.03
2016 година, Стара Загора.

Четири състезателни групи - VIIIXI клас.

1

1620 лв.

2.24. Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Провежда Три състезателни групи - VIIIсе на 19.03- 20.03.2016 година, Ямбол.
XII клас.

1

1620 лв.

2.31. Национална олимпиада по астрономия. Провежда се на 07.05 -08.05.2016 Три състезателни групи - VIII-XII
година, Кюстендил.
клас.

1

1620 лв.

2.32. Национална олимпиада по география и икономика. Провежда се на 22 .04- Две състезателни групи - VIII-XII
24.04.2016 година, Варна.
клас.

1

1620 лв.

2.33. Национална олимпиада по информатика. Провежда се на 23.04-24.04.
2016 година, Хасково.

Три състезателни групи - VIII-XII
клас.

1

1620 лв.

2.34. Национална олимпиада по физика. Провежда се на 05.04-06.04.2016
година, Ловеч.

Три състезателни групи - VIII-XII
клас.

1

1620 лв.

2.35. Национално състезание по химия и опазване на околната среда. Провежда Една състезателни група - X-XII
се на 16.04-17.04.2016 година, Хисаря.
клас.

1

1620 лв.

2.36. Национална олимпиада по биология и здравно образование. Провежда се Две състезателни групи - VIII-XII
на 07.04- 08.04.2016 година, Варна.
клас.

1

1620 лв.

2.37. Национална олимпиада по философия. Провежда се на 26.03- 27.03. 2016 Една състезателна група - IX-XII
година, Перник.
клас.

1

1620 лв.

2.39. Национална олимпиада по математика. Провежда се на 15.04- 18.04. 2016 Две състезателни групи - VIII-XII
година, София.
клас.

1

1620 лв.

2.40. Национална олимпиада по информационни технологии. Провежда се
14.05- 15.05.2016 година, Хисаря.

Една състезателна група - VIIIXII клас.

1

1620 лв.

2.41. Национална олимпиада по гражданско образование. Провежда се на
07.05-08.05.2016 година, Велико Търново.

Две състезателни групи - VIII-XII
клас.

1

1620 лв.

3.В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА
2.49. Международна олимпиада по математика. Провежда се 12.08-19.08. 2016 Възрастова група до 18 години.
година, гр. Казан, Русия.

1

1620 лв.

2.50. Международна олимпиада по физика. Провежда се юли 2016 година,
Мумбай, Индия.

Възрастова група до 18 години.

1

1620 лв.

2.53. Международна олимпиада по химия. Провежда се юли 2016 година, Баку, Възрастова група до 18 години.
Азербайджан.

1

1620 лв.

2.54. Международна олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се
юли 2016 година, Майсор, Индия.

Възрастова група до 18 години.

1

1620 лв.

2.55. Международна олимпиада по информатика. Провежда се юли 2016
година, Казахстан.

Възрастова група до 18 години.

1

1620 лв.

2.56. Международна олимпиада по география и икономика. Провежда се юли- Възрастова група до 18 години.
август 2016 година, гр. Пекин, Китай.

1

1620 лв.

2.58. Международна олимпиада по астрономия. Провежда се септември 2016 Възрастова група до 18 години.
г., гр.Пловдив, България.

1

1620 лв.

3.Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

2.61. Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в
Националния спортен календар на МОН.
Провеждат се май-юни 2016 година.

Ученик в държавно или
общинско училище от
VIII - X клас, класиран
индивидуално до навършване на
18 години на първо място в един
от спортовете - бадминтон, тенис
на маса, шахмат и лека атлетика 7 дисциплини (без щафета).
Ученик в държавно или
общинско училище от
VIII - X клас, спечелил до
навършване на 18 години
индивидуална награда от отбор,
класиран на първо място в един
от спортовете - баскетбол,
волейбол, хандбал и футбол.

2

3240 лв.

Общ бр.обхванати ученици в програмата по чл.8 от Наредба за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби:

10 ученици

1950 лв.

Общ бр.обхванати ученици в програмата по /чл.9, т.2 /от Наредба за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби:

2 ученици

130 лв.

Общ бр.обхванати ученици в програмата по чл.10 от Наредба за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби:

23 ученици

37 260 лв.

Забележка:
1. В рамките на утвърдения общ брой стипендии е възможно при необходимост да се промени броят на стипендиите по
Отделните позиции и сумата в съответствие с промените на минимална работна заплата за страната.

2. За посочените в програмата мерки /по чл. 8, чл. 9, т.2 и чл. 10/ специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя
със заповед на кмета.Необходимите средства се предоставят по бюджет на Общината от Министерството на
финансите.
3. За осъществяването на мерките по чл. 8, освен посочените по-горе, се представят/в Общината/ и следните документи:
•искане за предоставяне не специална закрила съгласно чл.13, ал.2 /по образец и мотивирано/;
•копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
•документи,удостоверяващи класирането на детето на първо,второ или трето място на национален или международен
конкурс,олимпиада или състезание в областта на изкуството,науката и спорта.
4. За осъществяването на мерките по чл. 9, т.2, освен посочените по-горе,се представят/в Общината/ и следните документи:
•искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.13, ал.2 /по образец и мотивирано/;
•копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
•документи,удостоверяващи класирането на детето на първо,второ или трето място на национален или международен
конкурс,олимпиада или състезание в областта на изкуството,науката и спорта;
•справка от организаторите за вида и стойността на дейностите/подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка/.
5. За предоставяне не стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби/мерки по чл. 10/, освен посочените,се представят/в
Общината/ и следните документи:
•искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.13, ал.2 /по образец и мотивирано/;
•копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
Служебна бележка,удостоверяваща,че детето е ученик в дневна форма на обучение,издадена от училището,в което учи.
6. Искането е от детето,родителя,настойника/попечителя или лицето,полагащо грижа за детето/.
7. Всяко дете има право да кандидатства за стипендия по всички мероприятия от Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби.
Отговорни институции за реализиране на Програмата за на мерките за закрила на деца с изявени дарби :






Общинска администрация
ОДК „Андрей Германов”гр.Дългопол
Училища
Спортни клубове
Читалища

