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Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда за 

стимулиране на творческите заложби и потребности на деца и 

ученици с изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС 

№ 298 от 17.12.2003г. с изм.и допълнения.  

(2) Наредбата има за цел да подкрепя, поощрява и подпомага 

финансово даровити деца и ученици с изяви в сферата на 

изброените в чл.2 области. 

 (3) Право на финансово подпомагане има всяко едно дете или 

ученик в община Мездра до завършване на средно образование,с 

изявени дарби в областта на науката и техниката, изкуството и 

културата, спорта.  

Чл.2.(1) Областите за кандидатстване са: 

 1. Наука и техника;  

2. Изкуство и култура;  

3. Спорт.  

Чл.3.(1) Финансовото стимулиране е обособено в годишни 

стипендии.  

Чл.4. (1) В съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба 

Кмета на общината определя Комисия по стипендиите. 

 (2) Комисията по стипендиите осъществява оценка и подбор на 

постъпилите искания за отпускане на стипендии или финансово 

стимулирана и предоставя списък за утвърждаване от кмета на 

общината.  

Раздел II. ОРГАНИ  



Чл.5. (1) Комисията по чл.4 е в състав не по-малко от 5 и не повече 

от 9 души, от които двама общински съветници. 

 (2) Комисията има право да привлича за становище различни 

специалисти, директори на училища и ДГ, експерти.  

(3) Комисията може да заседава при наличието на обикновен 

кворум. 

 (4) Председателят и членовете на Комисията не получават 

възнаграждение за дейността си.  

(5) Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване и 

оценяване за стипендии по чл.3. 

(6) Комисията представя протоколите от работата си на Кмета, 

заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите 

искания. 

(7) Комисията води и съхранява дневник за записване на деца с 

изявени дарби, на които е предоставена спициална закрила. 

(8) До 10 –то число на тримесечието, данните вписани в дневника се 

предоставят на Дирекция „Социално подпомагане” за включване в 

информационната система. 

Раздел III.УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

И ИЗБОР.  

Чл.6.Стипендии и еднократно финансово стимулиране по тази 

Наредба може да се предоставя по искане на:  

1.Детето или ученика;  

2.Родител/настойник/,попечител, или полагаща грижи за детето 

институция;  

Чл.7. (1) Ученик има право да получава само една стипендия по 

реда на наредбата. 



 (2) Всеки кандидат има право да бъде одобрен за една стипендия 

или еднократно финансово стимулиране в рамките на една 

календарна година.  

(3) Протоколът от решението на комисията за спечелилия кандидат 

се оповестява по подходящ начин на публично място в 7-дневен 

срок от вземане на решението.  

(4) Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг 

вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една 

стипендия по избор. 

Чл .8. Определяне на годишни стипендии.  

(1) Характеристика на стипендията. 

 1.Годишна стипендия се отпуска за период от една календарна 

година.  

2. Всяка година се отпуска по една годишна стипендия във всяка от 

областите по чл.2.  

3.Годишна стипендия се присъжда на дете или ученик, изявени на 

национално или международно ниво, класирани до трето място за 

последните две години, считано от датата на подаване на 

кандидатурата.  

4. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в 

община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и 

общообразователни учебни заведения .  

(2) Процедура на изплащане на стипендията. 

1. Годишната стипендия е в размер една втора от минимална 

работна заплата, определена за страната към датата на одобряване 

на спечелилия кандидат. 

2. Стипендията се изплаща от съответните училища.  



3. Учениците губят правото си на стипендия, когато: преостановят 

обучението си; прекъснат или повтарят учебната година с 

изключение на повтарящите поради болест; имат наложено 

наказание съгласно чл. 139, ал. 1 т. 2,3 или 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета. 

Раздел  IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Чл.9 При кандидатстване се подават следните документи:  

1. Формуляр - искане за кандидатстване.  

2. Документ – оригинал или заверено копие, удостоверяващ 

възрастта.  

3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи 

ученикът. /не важи за деца до 6-годишна възраст/.  

4. Копие от награди, грамоти, сертификати, получени в последните 

две години, или настоящата година в общински, регионални, 

национални и международни прояви.  

5. Препоръчителна е препоръка от преподавател, или изявена 

личност в областта, за която се кандидатства.  

Раздел V. ФИНАНСИРАНЕ  

Чл. 10. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от: 

1.Бюджета на общината за текущата година и бюджета на учебното 

заведение за текущата година.  

2.Средства, отпуснати в съответствие с Наредбата за условията и 

реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с 

ПМС №298/17.12.2003 г. 

 3. Спонсори, дарения и др.  

Раздел VI. МОНИТОРИНГ  



Чл.11. Комисията по чл.4 огласява всички свои решения на видно 

място в общината, или чрез средства за масова информация. 

Чл.12.(1) Комисията по чл.4 прави отчет за дейността си в края на 

всяка календарна година пред Кмета на общината и пред 

Общинския съвет.  

(2) Комисията предоставя достъп до информация за дейността и 

решенията си на всеки заинтересован.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1.Настоящата Наредба се 

приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА с Решение №529 

от Протокол №44/22.02.2011 година 

 

Изменения и допълнения: 

Решение № 90 от Протокол №7 от 31.03.2016 г. 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ 

                                                                                       /Яна Нинова/          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

ДО …………………......  

 

И С К А Н Е 

Днес,……………г.………………………………………………………… 

 / Име, презиме и фамилия/  

 

-родител; 

 -настойник;  

-попечител; 

 -лице, полагащо грижи за детето/ученика; 

 -дете/ученикът  

Лична карта №……………………, издадена на ……………………….. 

от………………………………….................,ЕГН……………………………….... 

Месторождение……………………………………………………………..............

Постоянен адрес………………………………………………………..................... 

Настоящ адрес………………………………………………………….................... 

Телефон за връзка…………………………….. ...................................................... 

 

На основание Наредбата за насърчаване и закрила на деца и ученици с 

изявени дарби и творчески заложби в община Мездра, отправям искане за 

предоставяне на  

…………………………………………………..ЕГН……………………….  
/Име, презиме и фамилия на детето/ученика/ 

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

 /Настоящ адрес  на детето/ученика/ 

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

/ученик в/  

 

За:/Посочва се конкретно по кой чл. от Наредбата/ - 

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

Мотиви:  

 

Прилагам следните документи: 

 

 1. 

 2. 

 3.  

 

Дата 

Гр. /с./       Подпис: 

 

Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 01 февруари 2016 г. 

 

 


