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ОБЩИНА САМОКОВ 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА 

ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2016 г. 

 

Настоящата програма е разработена на основание Наредба 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 от Закона за закрила на детето. 

І. Закрила на деца с изявени дарби, по смисъла на цитираната Наредба, е система от мерки за 

финансово подпомагане и стимулиране чрез еднократно подпомагане и стипендии. 

Средствата за финансиране се осигуряват по чл.11 ал.4 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

ІІ. Условия за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби 

1.Документи при кандидатстване: 

  1.1. За мерките от Раздел І от Общинската програма се представят документи, съгласно 

изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби от 2003 г., с посл. изм. и доп. от 25.04.2014 г. в областта на науката, изкуството и спорта. 

/чл. 13 до чл. 17 вкл./ 

1.2. За мерките от Раздел ІІ от Общинската програма се представят документи, 

определени с Решение № 747/28.04.2005 г. и Решение № 2041/17.07.2015 г. и на Общински 

съвет-Самоков. 

2.Срокове за кандидатстване: 

2.1. За мерките от Раздел І от Общинската програма - съгласно Наредбата за условията и 

реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от 2003 г., с посл. изм. и доп. от 

25.04.2014 г. 

2.2. За мерките от Раздел ІІ от Общинската програма – съгласно Решение 

№747/28.04.2005 г. и Решение № 2041/17.07.2015 г. на Общински съвет-Самоков. 

ІІІ. Ред за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби  

А. За общинска стипендия 

1. Документите за искане на закрила на деца с изявени дарби се подават до Кмета на община 

Самоков в периода 01.07.2016 г. – 31.08.2016 г. 

2. Подадените документи се разглеждат до 15.09.2016 г. от комисия, определена със заповед на 

Кмета на общината. 

3. Кметът на общината утвърждава протокола, изготвен от комисията, съгласно който се 



 2 

определят стипендиантите на Община Самоков за учебната 2016/2017 година. 

Б. За държавна стипендия 

1. Документи за искане на закрила на деца с изявени дарби от общински училища /по образец/, се 

подават до Кмета на община Самоков.  

2. Документите за искане на закрила на деца с изявени дарби се разглеждат в едномесечен срок от 

постъпването им. 

3. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби Кметът на 

общината се подпомага от експертно- консултативна комисия, назначена с негова заповед. 

4. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от 

работата си на Кмета на общината заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите 

искания. 

5. Решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се взема от Кмета след 

разглеждане на предложенията, направени от комисията. При кандидатстване за държавна 

стипендия по чл.10 от  НУРОЗДИД оформените обобщени документи на кандидатстващите се 

изпращат с придружително писмо от кмета до съответния министър. 

6. След огласяване на решението, то се отразява в Дневник за записване на деца с изявени дарби, 

на които е предоставена закрила /съгласно Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта/. 

7. За предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта 

може да се кандидатства по установения ред един път в рамките на една календарна година. 

8. Кметът на общината прави предложение до Министъра на образованието и науката и/или 

Министъра на младежта и спорта за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с 

изявени дарби от общински училища на територията на община Самоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


