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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА

2013 г.

І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби по наредбата на МОН (МОМН).
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

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

Национални и международни конкурси,
олимпиади или състезания, от раздели
І,II,III и ІV* на програмата по чл.11, ал.1,
включени в програмата за 2013 г.

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

СТИМУЛИРАНЕ

Ученик от общинско училище в дневна
форма на обучение, класиран индивидуално
до навършване на 18- годишна възраст на
първо, второ или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в раздел І – ІV на
програмата по чл. 11, ал.1., в съответната
възрастова група.
Ученик до 18-годишна възраст в дневна форма
на обучение, който класиран индивидуално на І , ІІ
или ІІІ място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, включени в
програмата по чл. 11, ал.1 и представил
документ, удостоверяващ класирането в

СТИПЕНДИЯ

съответната възрастова група/ състезателна
група/категория/ вид /жанр изкуство /инструмент/
раздел/направление/ учебен предмет /наука/ проект
/вид спорт /спортна дисциплина.

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ
КОНКУРСИ, ОЛИМПИАДИ И
СЪСТЕЗАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ
ПРЕДОСТАВЯ СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА
ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ:

СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ЗА 2013 г., ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

12 месечна стипендия в размер на 135 лв.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:

2 деца

3240 лв.

ІІ. Други мерки за насърчаване на деца с изявени дарби.
МЕРКИ

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на децата чрез финансово
подпомагане със стипендия за класиране на
първо място в най-малко три състезания,
конкурси и олимпиади в КОО по чл.10 от
ЗСОООМУП, организирани от:
министерства, агенции, общини,
извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи .

Ученик в дневна форма на обучение до 18
годишна възраст в общинско училище,
който е класиран през учебната 2012/2013 г.
на първо място в не по-малко от три
международни конкурса и състезания,
извън календара на МОМН, представил
документи, удостоверяващи класирането.

12 месечна стипендия в размер на 100 лв.

2. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на децата чрез еднократно
финансово подпомагане за класиране на
първо, второ или трето място в най-малко
три състезания, конкурси и олимпиади в
КОО по чл.10 от ЗСОООМУП,
организирани от: министерства, агенции,
общини, извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи .

Ученик в дневна форма на обучение до18
годишна възраст в общинско училище,
който е класиран през учебната 2012/2013 г.
на първо и/или второ и/или трето място в
не по-малко от три общински или областни
конкурси, олимпиада, състезание или в поне
един национален или международен
конкурс, олимпиада и състезание,
представил документи, удостоверяващи
класирането.
45

Еднократно финансово подпомагане на
дете в размер на: до 200 лв.

БРОЙ ДЕЦА, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗДЕЛ ІІ
ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ФИНАНСИРАНЕ

1 дете х 100 лв. х 12 месеца

44 деца

8800 лв.

Общо необходими средства за
осигуряване на финансово подпомагане
по раздел ІІ – Общинско финансиране
на програмата:

10 000 лв.
ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА
ПО ПРОГРАМАТА
РАЗДЕЛ І държавно финансиране И
РАЗДЕЛ ІІ общинско финансиране

1200 лв.

13 240 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Финансирането на Общинска програма за 2013 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с
изявени дарби се осъществява от:
І раздел - средства от държавния бюджет
ІІ раздел - средства от местни дейности
2. Кандидатстването по мерките по раздел ІІ се разглежда в края на учебната 2012/2013 година.
3. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията на програмата се прави предложение за решение от
Общински съвет.
4. Стимулирането по раздел ІІ може да обхване повече деца в рамките на бюджета на програмата.
* КОО – Културно-образователни области
** ЗСОООМУП - ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
*** Национални конкурси и състезания – такива, в които са участвали представители на повече от 40% от областите в страната.
Настоящата "ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА 2013. ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ
НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ" е приета с решение на Общински съвет – Горна Оряховица № , Протокол №
от
2013 г.

