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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби, обучаващи се в учебни заведения на територията на община Две
могили.
Чл. 2. Право на закрила има всяко дете – ученик в учебно заведение на територията
на общината в дневна, присъствена форма на обучение, което има изявени дарби в
областта на науката и техниката, изкуството и културата или спорта.
Чл. 3. Закрила се предоставя със заповед на кмета на общината, само за класирани
на първо, второ или трето място кандидати от изяви, включени в регионални, национални
и международни конкурси за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
Чл. 4. (1) С проекта за бюджет на Общината за всяка финансова година, Кметът на
община Две могили внася в Общински съвет и Програма за финансиране стипендии и
стимули по настоящата Наредба.
(2) За оценяване и класиране на постъпилите предложения за морални и материални
стимули се сформира комисия.
Чл. 5. Ежегодно в рамките на тържествата за Празника на община Две могили,
общинската администрация организира представяне на най-добрите постижения на деца
и ученици от общината.
ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Чл. 6. (1) Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата
с изявени данни са:
1. Подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт.
2. Подпомагане за участието в пленери, обучителни и възстановителни лагери.
3. Подпомагане за участието в национални, международни и регионални конкурси,
олимпиади и състезания.
4. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка
за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства.
5. Освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни
училища и в училища по изкуства.
(2) Мерките се осъществяват чрез предоставяне на годишна или месечна стипендия
или на еднократно финансово подпомагане.
ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА
ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Чл. 7. (1) Закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1. Детето.
2. Родител, настойник /попечител или лице, полагащо грижи за детето.
(2) Искането по ал. 1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се
мотивира.
Чл. 8. Комплектът – документи, с който се кандидатства за закрила на дете с
изявени дарби се подава до кмета на Община Две могили.
Чл. 9. (1) За осъществяване на мерките по чл. 6, т. 1 и 2 се представят следните
документи:
1. Искане за предоставяне на закрила, съгласно чл. 7, ал. 2.
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето.
3. Служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение или за
участие в пленер или лагер.
4. Документи, удостоверяващи индивидуалното класиране на детето на първо, второ
или трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта през съответната година.
5. Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 6, т. 1 и 2.
(2) За осъществяване на мерките по чл. 6, т. 3 се представят следните документи:
1. Искане за предоставяне на специална закрила, съгласно чл. 7, ал. 2.
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето.
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3. Покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание или документ, потвърждаващ участието.
4. Документи, удостоверяващи индивидуалното класиране на детето на първо, второ
или трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта през съответната година.
(3) За осъществяване на мерките по чл. 6, т. 4 се представят следните документи:
1. Искане за предоставяне на закрила, съгласно чл. 7, ал. 2.
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето.
3. Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или
индивидуална подготовка.
4. Документи, удостоверяващи индивидуалното класиране на детето на първо, второ
или трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта през съответната година.
5. Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 6, т. 4.
(4) От заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в
училища по изкуствата се освобождават деца класирани на първо, второ и трето място на
конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и спорта на регионално,
национално или международно равнище през съответната година.
(5) За осъществяване на мерките по чл. 6, т. 5 се представят в срок от три месеца от
възникване на основанието за предоставяне на стипендия следните документи:
1. Искане за предоставяне на закрила, съгласно чл. 7, ал. 2.
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето.
3. Документи, удостоверяващи индивидуалното класиране на детето на първо, второ
или трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта през съответната година.
4. Служебна бележка, удостоверяваща, че детето е ученик в дневна форма на
обучение, издадена от училището, в което учи – при подаване на искане до кмета на
общината
Чл. 10. (1) Финансовото подпомагане за мярка по чл. 6, избрана от детето се отпуска
еднократно за съответната календарна година, както следва:
1. На международно равнище:
1.1. За І място – до 100% от минималната работна заплата.
1.2. За ІІ място – до 80% от минималната работна заплата.
1.3. За ІІІ място – до 70% от минималната работна заплата.
2. На национално равнище:
2.1. За І място – до 70 % от минималната работна заплата.
2.2. За ІІ място – до 60 % от минималната работна заплата.
2.3. За ІІІ място – до 50 % от минималната работна заплата.
3. На регионално равнище:
3.1. За І място – до 50 % от минималната работна заплата.
3.2. За ІІ място – до 40 % от минималната работна заплата.
3.3. За ІІІ място – до 30 % от минималната работна заплата.
(2) Финансовото подпомагане за мярка по чл. 6 може да се подпомогне еднократно
участник от отбор, който е класиран на първо, второ или трето място на регионален,
национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката и спорта през съответната календарна година, както следва:
1. На международно равнище:
1.1. За І място – до 50% от минималната работна заплата.
1.2. За ІІ място – до 40% от минималната работна заплата.
1.3. За ІІІ място – до 30% от минималната работна заплата.
2. На национално равнище:
2.1. За І място – до 40 % от минималната работна заплата.
2.2. За ІІ място – до 30 % от минималната работна заплата.
2.3. За ІІІ място – до 20 % от минималната работна заплата.
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3. На регионално равнище:
3.1. За І място – до 30 % от минималната работна заплата.
3.2. За ІІ място – до 20 % от минималната работна заплата.
3.3. За ІІІ място – до 10 % от минималната работна заплата.
Чл. 11. (1) Ученик има право да получава само една стипендия по реда на тази
Наредба.
(2) Когато ученикът отговаря на условията за получаване и на друг вид стипендия,
съгласно закон или акт на Министерския съвет, той попълва декларация, че ще получава
само стипендията според тази Наредба.
(3) Стипендията се отпуска в месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за получаването и, и се изплаща от Общината.
Чл. 12. (1) Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. Преустановят обучението си.
2. Прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради
болест.
3. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет, съгласно чл. 139,
ал. 1, т. 2, т. 3 или т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета – до
изтичане на срока на наказанието.
Чл. 13. (1) При предоставянето на закрилата, кметът на общината се подпомага от
експертно–консултативна комисия, назначена с негова заповед и работеща по утвърдени
от нея правила за реда и организацията и.
(2) (Доп. с Решение № 800 по Протокол № 49/30.01.2015 г. на Общински съвет –
Две могили) Комисията по ал. 1 се състои от:
Председател: Заместник-кмет.
Членове:
1. Старши специалист от отдел „Образование и спорт”
2. Началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално
подпомагане” град Две могили.
3. Директор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили.
4. Директор на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили.
5. Директор на ОУ „Христо Ботев” село Баниска.
6. Директор ОДК „Д-р Д. Пангелов” град Две могили.
7. Председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и
културно-историческо наследство в Общинския съвет.
8. Юрисконсулт.
9. Управител на Център за обществена подкрепа – Две могили.
(3) В края на всяка календарна година, комисията представя отчет за дейността си
пред общинския съвет и кмета на общината.
Чл. 14. (1) Комисията разглежда постъпилите искания за предоставяне на закрила на
дете с изявени дарби и предоставените към тях документи в седмичен срок.
(2) За дейността си изготвя протоколи, които представя на кмета на общината,
заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.
Чл. 15. (1) Решението за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се обявява
със заповед на кмета на основание предложенията, направени от комисията.
(2) Предоставянето на закрила се отразява в Дневник за записване на децата с
изявени дарби, на които е предоставена закрила, съгласно Приложение № 2.
(3) Дневникът се води от Старши специалиста от отдел „Образование и спорт” в
община Две могили.
(4) Кметът на общината предоставя данните по ал. 2 за вписване в регистъра по чл.
21, ал. 1, т. 6, буква ”а” от Закона за закрила на детето в Дирекция „Социално
подпомагане” град Две могили.
(5) Данните по ал. 4 се предоставят до 10-то число на месеца, следващ
тримесечието на предоставяне на закрилата.
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Чл. 16. За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката,
изкуството или спорта, може да се кандидатства по установен ред по веднъж за
еднократно подпомагане и стипендия в рамките на една година.
ІV. ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА
ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Чл. 17. Необходимите средства за тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на община Две могили.
2. Програми и проекти, спечелени от община Две могили.
3. Дарения, спонсорства и други.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. Дете (ученик) е всяко дете (ученик), което:
1. Е с постоянен или настоящ адрес в община Две могили, обхванато е от
образователната система (за деца в до училищна възраст не е необходимо условие
посещаването на детска градина) в начален, прогимназиален или гимназиален етап на
обучение.
2. По времето на изявата, във връзка с която кандидатства за стипендия да е
пребивавало в община Две могили (за деца в до училищна възраст) или да се е обучавало
в учебно заведение на територията на общината.
VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе се издава на основание
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби и е
приета с Решение № 737 по Протокол № 51/05.08.2010 г. на Общински съвет – Две
могили.
§ 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско
законодателство.
§ 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общинския съвет.
§ 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема отделни
решения.
§ 5. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от
кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.09.2010 г.
..........................................................................................................................................................

НАРЕДБА
за
за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби ва територията община Две могили, област Русе
(Приета с Решение № 106 по Протокол № 7/30.03.2012 г. на Общински съвет – Две
могили)
...……………..……………………………………………..........................……………………

Заключителна разпоредба
§ 3. Разпоредбите от § 1 до § 2 включително влизат в сила от 01.04.2012 г.
..........................................................................................................................................................

НАРЕДБА
за
за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби ва територията община Две могили, област Русе
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(Приета с Решение № 551 по Протокол № 34/24.01.2014 г. на Общински съвет –
Две могили)
...……………..……………………………………………..........................……………………

Заключителна разпоредба
§ 2. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.01.2014 г.
..........................................................................................................................................................

НАРЕДБА
за
за допълнение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби ва територията община Две могили, област Русе
(Приета с Решение № 800 по Протокол № 49/30.01.2015 г. на Общински съвет –
Две могили)
...……………..……………………………………………..........................……………………

Заключителна разпоредба
§ 2. Разпоредбите на § 1 влизат в сила от 01.02.2015 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2
№ ................
..........20 ... г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

ИСКАНЕ
за
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Днес, ................ г. ...................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
- Родител;
- Настойник/попечител;
- Лице, полагащо грижи за детето;
- Дете;
Лична карта № ......................, издадена на .......................... от ...........................,
ЕГН ........................., месторождение: ............................., постоянен адрес: .................
................................................................................................. тел.:.....................................
настоящ адрес: ....................................................................................................................
На основание Наредба № 13 за условията иреда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби отправям искане за предоставяне на закрила на:
..........................................................................................................., ЕГН .........................
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(име, презиме, фамилия на детето)
...............................................................................................................................................
(настоящ адрес на детето)
..........................................................................................................................................................
......................... за:
(ученик в)
1. Еднократно финансово подпомагане по чл. 3 или по чл. 6 за:......................
...............................................................................................................................................
2. Предоставяне на писмена информация по чл. 9, т. 1 за постъпване в училищата
по изкуствата и в спортните училища.
3. Освобождаване от заплащане на такса за постъпване в училища по изкуствата и
в спортните училища.
4. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10.
Мотиви:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

..............20....... г.
град Две могили

Подпис:..............................

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2

ДНЕВНИК
за
ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, НА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНА
ЗАКРИЛА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
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№

Входящ
№ на
искането

1

2

Данни за детето
(трите имена, ЕГН,
месторождение,
настоящ адрес,
постоянен адрес,
телефон)
3

№ на акта за Мярка за
Искане за
предозакрилата
предоставяне
на закрила на ставяне на
дете с изявени закрилата
дарби
4

5

6

Мотиви
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Председателстващ Общински съвет – Две могили:

________________________(Байчо Петров Георгиев)
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