
 
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

 
  

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

ЗА 2013 ГОДИНА 
  
  

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.       С общинската програма се определят условията и реда за 

насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с 
изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС 
№ 298 от 17.12.2003 г., обн. ДВ 111/22.12.2003 г. и Националната 
програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 
г. приета сРешение №165 от 8 март 2013г. на МС. 

2.       Общинската програма е система от мерки за осигуряване на 
финансово подпомагане с цел стимулиране на възможностите и 
изявите на даровити деца от община Любимец. 

3.       Право на насърчаване има всяко дете от община Любимец до 
навършване на 18 - годишна възраст с изявени дарби в областта на 
науката, изкуството и спорта. 

  
ІІ. ЦЕЛИ 
              Програмата цели стимулиране на децата от община Любимец, 
изявени в областта на науката, културата и спорта, насърчаване на техните 
творчески заложби и потребности, чрез осигуряване със съдействието на 
Общината на оптимални условия от учебните заведения, спортните 
клубове и културните институции за осмисляне на свободното време и 
развитието на талантите им. 
  
  
ІІІ. МЕРКИ  ЗА  СПЕЦИАЛНА  ЗАКРИЛА  И  НАСЪРЧАВАНЕ  
ТВОРЧЕСКИТЕ  ЗАЛОЖБИ  И  ПОТРЕБНОСТИ  НА  ДЕЦА  С  
ИЗЯВЕНИ  ДАРБИ 

1.     В програмата могат да се включат деца и ученици до 18 годишна 
възраст в дневна форма на обучение. 

2.     Създаване на Регистър на деца с изявени дарби в областта на 
науката, изкуството и спорта в община Любимец. 

3.     Изграждане на Общинска експертно-консултативна комисия, 
която да подпомага дейността на органите по закрилата в състав: 
представители на Общинска администрация; 
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представители на Дирекция Социално подпомагане – отдел 
Закрила на детето; представители на училищни ръководства. 

4.     Форми на финансово подпомагане: 
4.1.         Еднократно финансово подпомагане на даровито дете, в размер 

до три пъти гарантирания минимален доход за страната, 
класирано на първо, второ или трето място, олимпиада или 
състезание в областта на изкуството, науката и спорта, 
представило препоръка, покана или служебна бележка за 
включване в курсове и пленери или документ, потвърждаващ 
участието в национален или международен конкурс. 

                       -  за обучение в курсове по науката и изкуствата; 
                       -  за участие в пленери; 
                       - за участие в национални и международни конкурси, 
олимпиади и състезания 
         4.2.  Стипендия в размер 50 % от минималната работна заплата за 
срок от 12  месеца; 
         5. Предметни награди и грамоти за завършване на средно 
образование с успех „Отличен  6.00” и активно участие в живота на 
училището и общината. 

6.     Осигуряване на награди за участие в общински и регионални 
конкурси, фестивали, турнири и състезания за деца, класирани на 
първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или 
състезание в областта на изкуството, науката и спорта. 

7.     Финансиране на мерките за закрила на деца с изявени дарби по 
настоящата програма е обвързано с бюджета на община Любимец 
за 2013 г. 

  
  
ІV.  УСЛОВИЯ  И  РЕД  ЗА  ПРИЛАГАНЕ  НА  МЕРКИТЕ  ЗА  
НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ 
НА  ДЕЦА  С  ИЗЯВЕНИ  ДАРБИ 

1.      Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по: 
1.1.         Искане на родител /настойник/, треньор или лице, полагащо 

грижи за детето; 
1.2.         Искането е по образец, съгласно Приложение 1 от 

националната Наредба за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби и задължително се мотивира; 

1.3.         Документи на родител/настойник/попечител : удостоверение за 
родственост, копие от лична карта, банкова сметка. 

1.4.         Към искането се прилага копие от документа за получената 
награда от национален или международен конкурс, олимпиада 
или състезание, включени в програмите на  Министерство на 
образованието, младежта и науката, Министерство на 
културата и Министерство на физическото възпитание и 
спорта,Министерство на земеделието и горите, копие от акт за 
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раждане или лична карта, служебна бележка от училището, в 
което учи. 

1.5.         Документи за искане за закрила на дете с изявени дарби се 
подават до кмета на община Любимец и се разглеждат от 
експертно – консултативна комисия в двуседмичен срок. 

1.6.         След обсъждане на документите, в тридневен срок комисията 
представя протокол от заседанието си на кмета на общината, 
придружен с мотивирано предложение за всяко едно от 
постъпилите искания. 

2.      Финансово подпомагане се отпуска за мерки, предвидени в 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, приета 
от Министерски съвет за текущата календарна година, съгласно 
предложените програми от съответните министерства / МОМН, 
МК, МЗГ, МФВС/ за съответната година, включваща 
националните и международните конкурси, олимпиади и 
състезания, за които се прилагат мерки за закрила на деца с 
изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане и 
стипендии. 

3.      Прилагането на мерките се осъществява съгласно Наредба за 
условията и реда на осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби, приета с ПМС № 298/17.12.2003 г., изм. ДВ, бр. 37 от 5 май 
2006 г. 

4.      Наградите за завършване на средно образование с успех „Отличен 
6.00” се присъждат от Кмета на общината по предложение на 
педагогическите и ученически съвети на училищата. 

5.      Грамоти и предметни награди за участие в общински изяви се 
присъждат според регламента на конкретната проява /конкурс, 
фестивал, турнир, спортно състезание/. 

6.      Правото на подпомагане се губи в следните случаи: 
                     - когато ученикът прекъсне или повтори учебната година /с 
изключение на случаите по болест/; 
                     -  когато ученикът има наложено наказание от педагогическия 
съвет; 
                     - при констатирани случаи на противообществени прояви или 
при влязла в сила присъда. 
  
  
V. ОТГОВОРНИ  ИНСТИТУЦИИ  ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА  
ПРОГРАМАТА: 
         1.  Общинска администрация – Любимец; 
         2.  Общински съвет – Любимец; 
         3.  Учебни и детски заведения в общината; 
         4.  Спортни клубове; 
         5.   Дирекция  „Социално подпомагане”  
         6.   Читалища и други културни институции. 
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