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ПРОТОКОЛ № 42 

от 10.12.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 511 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на второ четене на Програма за условията и 

реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране и творчески 

изяви на ученици с изявени дарби и постигнати успехи 
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1. Приема Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за 

финансово стимулиране и творчески изяви на ученици с изявени дарби и 

постигнати успехи 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                            /М.Николова/    

              Вярно с оригинала:                    

                    Сп."Работа със съветниците":       
                  /Ел.Георгиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА  

за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране на 

творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати успехи 

 

І.Общи положения 
Чл.1/1/ С тази Програма се определят условията и реда за специална закрила, финансово 

подпомагане, материално и морално стимулиране творческите изяви на децата с дарования и 

постигнати високи резултати в научната подготовка през съответната учебна година и 

извънкласните дейности.  

 /2/Програмата е система от мерки за гарантиране специална закрила и стимулиране на 

усвояването на знания в училище и творческата изява на учениците в областта на науката, 

изкуството и спорта. 

Чл.2/1/ Право на закрила, стипендия и материално и морално стимулиране има всеки ученик, 

който учи в дневна форма на обучение на училищата във Враца с доказани постижения в 

международни и национални олимпиади, конкурси, състезания и се е класирал на І, ІІ и ІІІ 

място  на международни и национални изяви в областта, за която кандидатства, областни и 

общински изяви, включени в календара на дейности за годината.  

/2/Закрилата, финансовите и моралните стимули са индивидуални за ученика /и за 

учителя консултант, подготвил ученика/, който отговаря на условията, спазил е реда и 

условията за отпускането й, и е подал заявление по утвърдения ред. 

/3/Имената на учителите консултанти се вписват в Регистъра на младите дарования от 

Враца и се включват, без друго предложение, в конкурса на Община Враца – „Учител на 

годината”. 

 

ІІ.Форми на закрила и стимулиране 
Чл.3/1/ Специална стипендия „Млади дарования Враца ….. година” в размер на една 

минимална работна заплата за високи и трайни постижения  през учебната година /осигурява се 

за 12 месеца/. 

/2/Годишни стипендии в размер на ¼ от минималната работна заплата в страната за 

постижения /І, ІІ, ІІІ място/ на международни и национални олимпиади, конкурси или 

състезания – за 10 месеца. 

/3/Еднократно финансово стимулиране в направление наука, изкуство, спорт за 

постигнати високи резултати в утвърдените за годината изяви в Календара за извънкласна и 

извънучилищна дейност на МОН  и Списък за изявите, за които ще се осъществява 

стимулиране в Община Враца.  

/4/Освобождаване от такси за приемни изпити в общинските училища по изкуствата, 

профилираните гимназии и спортно училище Враца. 

Пред училищните ръководства се представят необходимите документи за постижения 

през годината. 

/5/Подпомагане на ученик, който има доказана покана за участие в национални пленери, 

фестивали, обучителни и възстановителни лагери /до една минимална работна заплата за 

страната/.  

/6/Настаняване в Средношколско общежитие – Враца на даровити деца с доказани 

постижения през годината, които учат в града, но постоянният им адрес и семействата са в 

селища от общината и се освобождават от такса за същата учебна година.  

/7/Организиране на общински обучителни и творчески лагери за деца с успехи в 

извънкласната дейност и ръководителите им за съответната година.  

Чл.4 /1/ Имената на учениците, постигнали високи резултати и извършили достойни постъпки 

се обявяват на официалния сайт на Община Враца, информационната табло на общината, РТВ и 

регионални печатни средства за масово информиране.  

 



ІІІ.Общински съвет 
Чл.5 /1/ Общински съвет ежегодно определя размера на средствата за закрила  и стимулиране 

по тази Наредба с приемането на годишния бюджет. 

 /2/Общинският съвет утвърждава ежегодно Списък с изявите, за които ще се предоставя 

закрила и стимулиране по смисъла на Наредбата. 

 /3/Общинският съвет определя Комисия по стипендиите и стимулите, ежегодно 

изслушва отчет за дейността и актуализира състава при необходимост.  

 /4/Общинският съвет определя носителя на специалната стипендия „Млади дарования – 

Враца” по предложение на комисията.  

 

ІV.Общинска администрация 
Чл.6 /1/ Общинска администрация и Комисията по стипендиите и стимулите за даровити деца 

организират цялостната дейност по тази Програма. 

 /2/Кметът назначава утвърдената от ОбС Комисия, която изготвя формуляр за 

кандидатстване, оценъчни карти, разглежда и оценява постъпилите искания за отпускане на 

стипендии и еднократно стимулиране, предложенията за материални и морални стимули на 

изявените ученици през всяка година. Комисията по закрила и стимули изготвя формуляр 

Приложение № 1 за кандидатстване, оценъчни карти, съобразно посочените в чл.11, чл.12, 

чл.13- критерии за отпускане на стимули по чл.3 от Наредбата, утвърдена от МС и въвежда 

регистър на постигнатите резултати и предоставената закрила Приложение 2. 

 /3/Комисията се състои от Председател и 6 членове: 

1. Общински съветник ПК Образование 

2.  Общински съветник ПК Култура 

3. Общински съветник ПК Младежта и спорта 

4. Общински съветник ПК Здравеопазване, социални дейности и закрила та детето 

5. Общинска администрация 

6. Общинска администрация – Социално подпомагане 

7. Обществен представител- родителска общност или ученически съвет 

/4/Комисията по стипендиите и стимулите се подпомага от 

технически секретар, който се определя от Кмета, води цялата документация, но няма право на 

глас при обсъждането на кандидатурите и вземането на решения. 

 /5/Комисията взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решенията на 

комисията са окончателни и по тях Кметът издава Заповед за стимулиране на младите 

дарования от Враца на 24 май и 1 ноември на публични церемонии.  

 /6/Комисията предлага кандидати, а Общинският съвет взема решение за Носителя на 

Специална награда „Млади дарования Враца”, която се връчва на 1 юни. 

Чл.7 /1/ Всеки ученик има право да кандидатства за повече от една стипендия и финансов 

стимул, но Комисията взема решение за една форма за закрила и стимулиране.  

 /2/Нямат право да кандидатстват ученици, които получават стипендия от МОН, МЗХ, 

ДАМС, фондации или други дарители.  

 /3/Ученикът, родител /настойник/, попечител попълва Декларация, че кандидатът не 

получава друга стипендия за настоящата учебна година. 

 /4/Комисията разглежда всички подадени документи, оценява ги и мотивирано отговаря 

на всеки кандидат писмено.  

Чл.8 /1/ Комисията може да не предложи всички стипендии и форми за стимулиране, ако не са 

постъпили достатъчно заявки и ако документите не са в пълен комплект според изискванията.  

 

V.Условия и ред за искане и подбор  
Чл.9 /1/ Стипендиите и финансовото подпомагане на ученици с постижения и творчески изяви 

може да се предоставят по искане на: 

1. Ученик /ако е пълнолетен/; 

2. Родител /настойник/, попечител; 



3. Искането на закрила и стимулиране по тази Наредба се мотивира. 

/2/За осъществяване на мерките за закрила и стимулиране се предоставят следните 

документи: 

1. искане за предоставяне на закрила и стимулиране по образец; 

2. копие от лична карта или удостоверение за раждане; 

3. документ, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на 

конкурс, олимпиада или състезание на международно, национално и областно 

равнище за съответната година; 

4. препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за подготовка, участие 

в пленер, фестивал, обучителен или възстановителен лагер; 

5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите и престоя на 

учениците в изявите; 

6. документ, потвърждаващ участието на ученика; 

7. предложение от учители, граждани по чл.4, ал.1 от Наредбата; 

8. препоръка от преподавателя в областта, за която кандидатства. 

Чл.10 /1/Учениците губят правото на стипендия, когато: 

1. напуснат училищата в града и общината; 

2. ако имат наложено наказание от Педагогическия съвет; 

3. повтарят класа или прекъснат учебната година. 

Чл.11 /1/ При отпускане на стипендия и стимули изявите се подреждат, както следва: 

1. световни; 

2. европейски; 

3. балкански; 

4. национални; 

5. регионални. 

/2/При равностойни показатели предимство имат кандидатите с по – голям брой награди 

за последната година. 

/3/При равностойни показатели предимство имат кандидатите от по – горната възрастова 

група. 

/4/Ученик получава награда един път в годината.  

 

VІ.Мониторинг 
Чл.12 /1/ Комисията представя на Общинския съвет и на Кмета ежегодно отчет за отпуснатите 

стипендии, стимули и разходваните средства.  

 /2/Комисията публикува информация за Решенията си в официалния сайт на Община 

Враца. 

 /3/РТВ „Вестител” ЕАД Враца оповестява условията и реда за специална закрила, 

материални и морални стимули, отразява работата на Комисията и популяризира учениците с 

дарования и техните постижения, както и учителите, подготвили ги за тези участия.  

 /4/Церемониите по награждаване са публични. Кметът изпраща поздравително писмо до 

учителите и Благодарствено писмо до родителите на ученика. 

 

VІІ.Заключителни разпоредби 
§ /1/ Настоящата Програма не обхваща всички форми на извънкласни дейности и творчески 

изяви на учениците. 

§ /2/ Община Враца осигурява средствата за стимулиране от общинския бюджет и от дарители.  

§ /3/ Програмата е утвърдена на заседание на Общински съвет с Решение № 511/10.12.2009г. по 

Протокол № 42 и влиза в сила от 10.12.2009г.. 

 

 

 



Приложение №1 

 

№ ……..         ДО 

……….г.         ………………… 

 

 

ИСКАНЕ 

за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби 

 

Днес, ……. …………..г. , 

……………………………………………………………………………. 

/име, презиме, фамилия/ 

лична карта № …………….., издадена на …………………… 

от ……………………….., ЕГН …………., месторождение: ……………….,  

постоянен адрес: ………………………., телефон: ………………………….,  

настоящ адрес: ………………………………………………………………… 

 

На основание чл. …… от Програмата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби отправям искане за предоставяне на специална 

закрила на:  

………………………………………………………….ЕГН…………………… 

/име, презиме, фамилия на детето/ 

……………………………………………………………………………………. 

/настоящ адрес на детето/ 

За: 

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата: 

……………………………………………………………………………... 

2. Осигуряване на възможности и условия за постъпване в училищата по 

изкуствата и в спортните училища: 

…………………………………………………………………………….. 

3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и 

специализирани образователни програми:  

....................................................................................................................... 

Мотиви: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

Прилагам следните документи:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

 

…………….г.     Подпис:……………… 

гр./с./ …………… 



Приложение № 2 

 

ДНЕВНИК 

за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална 

закрила 

в ……………………………… 

/орган, предоставящ закрилата/ 

 

 

Започнат на ………………г. 

Завършен на ……………...г. 

Срок на съхраняване …………………г. 

 

 

 
Пореден № Вх.№ на 

искането 

Данните за 

детето /трите 

имена, ЕГН, 

месторождение, 

настоящ адрес, 

постоянен 

адрес, телефон/ 

Искане за 

предоставяне 

на специална 

закрила на 

дете с изявени 

дарби 

№ на акта за 

предоставяне 

на закрилата 

Мярка по 

закрилата 

Забележка  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


