
  

 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

 
 

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящата програма е разработена на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби (НУРОЗДИД) в областта на науката, изкуството и спорта в съответствие с чл. 5а, т. 1-3 от Закона за закрила на 

детето. 

Закрилата за деца с изявени дарби е система от мерки за финансово подпомагане и стимулиране на творческите заложби чрез 

еднократно подпомагане и стипендии. Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на образованието и науката 

(МОН) по бюджета на Община Нови пазар и от общинския бюджет. 

 

ІІ. ОБХВАТ 

Програмата обхваща деца  и ученици от І до ХІІ клас от Община Нови пазар в дневна форма на обучение, класирани 

индивидуално на национален или на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта. 

 

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ. 

1. Условия и ред за предоставяне на закрила 

1. 1. Постъпилите искания за закрила се разглеждат от експертно-консултативна комисия (ЕКК), определена със заповед на 

кмета на Община Нови пазар. ЕКК представя в тридневен срок от датата на заседанието протокола от работата си на кмета на 

Община Нови пазар заедно с мотивирано предложение за всяко от постъпилите искания.  

1.2. Постъпилите искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби за мерките, включени в Раздел І  се 

разглеждат до 10 дни след края на всяко тримесечие съгласно чл. 17, ал. 2 от НУРОЗДИД. 

1.3. Постъпилите искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби за мерките, включени в Раздел ІІ  (за периода 

от 12 май 2020 г. до 11 май 2021 г.)  се разглеждат от ЕКК в срок до 18 май 2021 г. 

1.4. Решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се взема от кмета след разглеждане на предложенията, 

направени от ЕКК.  

2. Документи 

За предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се подава Искане (по образец) до кмета на общината. Към искането се 

прилагат: 



  

 Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда; 

 Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права. 

    3. Срокове за подаване на искане за предоставяне на закрила 

 3.1. Искането за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби по Раздел І се подава в едномесечен срок от възникване на 

основанието за предоставянето и съгласно чл. 16а, ал. 1 от НУРОЗДИД. При пропускане на указания срок по обективни причини, 

ученикът не губи правото си на закрила, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година. 

 3.2. Искането за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби по Раздел ІІ се подават в срок до 14 май 2021 г.  

 

 ІV. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Финансирането по Раздел І се осигурява от държавния бюджет за 2021 г. 

2. Финансирането по Раздел ІІ се осигурява от бюджета та Община Нови пазар в размер на 4000 лв. 

 

 

РАЗДЕЛ І. Закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.5 от НУРОЗДИД  

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 
1.Насърчаване на творческите 

заложби и потребности на деца с 

изявени дарби по чл.8 чрез 

еднократно финансово подпомагане.  

Дете от общинско училище, класирано индивидуално          на    

първо, второ или трето място на национален или на 

международен конкурс, олимпиада или състезание в       областта 

на науката, изкуството и спорта, включен в  Програмата по 

чл.11, ал.1,  чл.12, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца    с изявени дарби Приета с 

ПМС № 298 от 17 декември 2003 г.) 

 

Еднократно финансово подпомагане 

на дете в размер, определен в  

Програмата  на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2021 г. 

 

1.1 Подпомагане за  участие в 

подготвителни курсове и/или 

индивидуална подготовка  в областта на 

науката и изкуствата, организирани от: 

училища, извънучилищни 

педагогически учреждения, научни и 

творчески съюзи, фондации, сдружения 

и фирми. 

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето 

място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на 

изкуството и науката, представило препоръка, покана или 

служебна бележка за включване в курсове в областта на науката 

и изкуството. 

 

Еднократно финансово  

подпомагане на дете  в размер, 

определен в  Програмата  на мерките 

за закрила на деца с  

изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2021 г. 

 



  

1.2 Подпомагане за участие в пленери, 

обучителни и възстановителни лагери, 

организирани от: училища, 

извънучилищни педагогически 

учреждения, научни и творчески съюзи, 

фондации, сдружения и фирми. 

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето 

място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на 

изкуството, науката и спорта, представило препоръка, покана 

или служебна бележка за включване в пленери, обучителни и 

възстановителни лагери. 

Еднократно финансово  

подпомагане на дете  в размер, 

определен в  Програмата  на мерките 

за закрила на деца с  

изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2021 г., 

приета от МС. 

1.3 Подпомагане за участие в 

национални и международни конкурси, 

олимпиади и състезания, включени в 

програмата по чл.11, ал. 1 за 2021 

година. 

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето 

място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на 

изкуството, науката и спорта, представило препоръка, покана 

или документ, потвърждаващ участието в национален и 

международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в 

програмата по чл.11, ал. 1 за 2021 година. 

Еднократно финансово  

подпомагане на дете  в размер, 

определен в  Програмата  на мерките 

за закрила на деца с  

изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2021 г., 

приета от МС. 

 

2. Стимулиране на деца с изявени 

дарби по чл. 10, чрез предоставяне 

на стипендия.  

Дете от общинско училище до 18-годишна възраст в дневна  

форма на обучение, класирано на І , ІІ или ІІІ място на 

национален или международен конкурс, олимпиада или 

състезание и отговаря на изискванията за съответна възраст и 

категория, включени в Програмата по чл. 11, ал.1, представило 

документ, удостоверяващ класирането. 

 

12 месечна стипендия в размер, 

определен в  Програмата  на мерките 

за закрила на деца с  

изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2021 г., 

приета от МС. 

 

3. Национални и международни 

конкурси, олимпиади или 

състезания, включени в Раздел І-ІV 

на Програмата по чл. 11, ал. 1, за 

които се предоставя закрила. 

 

 

СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2021 ГОДИНА, ПРИЕТА 

ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. 

    

РАЗДЕЛ II. Други мерки за насърчаване и стимулиране на деца от общинските училища (за периода от 

12 май 2020 г. до 11 май 2021 г.) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насърчаване на творческите 

заложби и потребности на децата от 

Община Нови пазар чрез 

еднократно финансово подпомагане 

през 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Деца и ученици,класирани на първо, второ или трето 

място или отличени със специалната награда на журито 

или отлично и много добро представяне от групата до 

четвърти клас на национални конкурси, олимпиади или 

състезания в областта на науката, изкуството и спорта, 

включени в дейностите по Раздел ІІ, по които ще се 

предоставя закрила на деца с изявени дарби от кмета на 

общината през 2021 г.  

 

Еднократно финансово подпомагане 

в размер на: 

 за І място или специална 

награда на журито – до 200 лв. 

 за ІІ място – до 175 лв. 

 за ІІІ място – до 150 лв. 

 

 

 

2. Деца и ученици, класирани на първо, второ или трето 

място или отличени със специалната награда на журито 

или отлично и много добро представяне от групата до 

четвърти клас на международни конкурси, олимпиади 

или състезания в областта на науката, изкуството и 

спорта, включени в дейностите по Раздел ІІ, по които ще 

се предоставя закрила на деца с изявени дарби от кмета на 

общината през 2021 г.  

 

Еднократно финансово подпомагане 

в  размер на: 

 за І място или специална 

награда на журито – до 300 лв. 

 за ІІ място – до 250 лв. 

 за ІІІ място – до 200 лв. 

 

3. Деца и ученици от отбор, отличени с индивидуална 

награда в колективните спортове, включени в дейностите 

по Раздел ІІ, по които ще се предоставя закрила на деца с 

изявени дарби от кмета на общината през 2021 г. 

Индивидуалната награда се удостоверява с документ от 

съответната лицензирана българска спортна федерация 

или Българска асоциация „Спорт за учащи”. 

 

 

Еднократно финансово подпомагане 

в  размер до 200 лв. 

 

 

4. Зрелостник от общинско училище, завършил с пълен 

отличен успех  петте години на гимназиалния етап  (по 

предложение на Педагогическия съвет). 

 

Еднократно финансово подпомагане 

в  размер до 300 лв. 

 

 

ДЕЙНОСТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2021 г. 

ПО РАЗДЕЛ ІІ 

1. Национални и международни конкурси за певци,  инструменталисти и танцьори, които не са включени в Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби за 2021 г.  по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби. 



  

2. Национални и международни конкурси за рисунка, изящни и приложни изкуства, които не са включени в Програмата за 2021 г. по чл. 11. 

3. Държавни и международни спортни състезания, които не са включени в Програмата за 2021 г. по чл. 11, след представяне на документ от 

съответната лицензирана българска спортна федерация. 

Забележка:  
1. Общинската програма за закрила и насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2021 г. в Раздел II,  точка 

от 1 до 3, обхваща деца с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Нови пазар, представящи културни и/или 

спортни клубове  и колективи, осъществяващи своята дейност на територията на общината.   

2. Не се зачитат грамоти или дипломи от състезания и конкурси, които са „за участие” или „за добро/отлично представяне”,  с 

изключение на децата до IV клас в Раздел II, наградени с грамота за отлично и много добро представяне.  


