
   

 
О Б Щ И Н А  С А М О К О В  

 

П Р О Г Р А М А  Н А  М Е Р К И Т Е  З А  З А К Р И Л А  Н А  Д Е Ц А  С  И З Я В Е Н И  Д А Р Б И  З А  2 0 1 6  г .  

 

РАЗДЕЛ І. Мерки за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.,изм. и доп., ДВ бр. 36 от 25.04.2014 г., в сила от 25.04.2014 

г 

МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ  

  

 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

1.. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 от 

НУРОЗДИД  чрез предоставяне на стипендия. 

 

Ученик от общинско училище, класиран индивидуално през 2016 г. на първо, 

второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или 

състезание, включени в програмата, за ученици от 14  до 18 години. 

4 конкурса -180 стипендии        – 171265 лв. 

РА 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 от 

НУРОЗДИД  чрез предоставяне на стипендия. 

 

Ученик от общинско училище, класиран индивидуално  през 2016 г. на първо, 

второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или 

състезание, включени в програмата. 

1.1. Финали на Ученически игри  за съответната възраст и 

пол,  включени в Националния спортен календар на 

МОН.  

Провеждат се май-юни 2016 г. 

Ученик от общинско училище, класиран  индивидуално до навършване на 18 г. на 

първо място в един от спортовете – бадмингтон, тенис на маса, шахмат, лека атлетика 7 

дисциплини /без щафета/. 

1.2. Финали на Ученически игри за учениците с увреден 

слух, нарушено зрение, физически увреждания и 

увреждания на централната нервна система от 

Националния спортен календар на МОН. Провеждат се 

февруари-юни 2016 г. 

Ученик от общинско училище, класиран на  до навършване на 18 год. на първо място 

по един вид спорт, спортна дисциплина, категория /най-малко 3 участници в 

дисциплина или категория/. 

 

 

 

 МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 от 

НУРОЗДИД чрез предоставяне на стипендия. 

 

Ученик от общинско училище,  класиран индивидуално през 2014 г. на първо, 

второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или 

състезание, включени в програмата.  
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МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

  

1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 от 

НУРОЗДИД чрез предоставяне на стипендия. 

Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско 

първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на 

държавно първенство, включени в програмата за 2015 г.  

1.1. Международни състезания и финали на държавни 

първенства  за  съответните възрастови групи и пол, 

включени в календарите на лицензираните български 

спортни федерации. по спортовете, по които през учебната 

2015-2016 г. се осъществява обучение в спортните 

училища и по спортовете, включени в Националния 

спортен календар на МОН. 

 

*Регистърът на спортните федерации е публикуван на 

електронната страница на ММС. 

 

1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до 

навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място 

на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по спортовете 

акробатика, автомоделен спорт, бадминтон, биатлон /без щафети/,  борба (класически и 

свободен стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, джу-жицу, кану-каяк, карате-

до, кик-бокс, колоездене, конен спорт, корабомоделен спорт, лека атлетика /без 

щафети/, модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут, ски алпийски дисциплини, 

ски бегови дисциплини /без щафети/, сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, 

таекуондо, тенис, тенис на маса, шахмат и художествена гимнастика; 

- в спорта акробатика - постигнато класиране само в многобой. 

2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до 

навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място 

на балканско първенство /БП/ или на първо място на финали на държавно първенство 

/ДП/ по спортовете бадминтон, биатлон /без щафети/,  борба (класически и свободен 

стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, колоездене, конен спорт, 

лека атлетика /без щафети/, модерен петобой, плуване, скокове батут, ски алпийски 

дисциплини, ски бегови дисциплини /без щафети/, сноуборд, спортна гимнастика, 

спортна стрелба, таекуондо – WTF, тенис, тенис на маса, художествена гимнастика и 

при спазване на следните изисквания: 

БП - постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 

участници в дисциплина или категория;  

ДП - постигнато класиране при минимум участие на 4 лицензирани спортни клуба и 

при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;  

- за спорта модерен петобой - постигнато класиране в дисциплините, по които се 

провеждат ЕП и/или СП. 

3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 

години индивидуална награда в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, 

хандбал или ръгби, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, 



 3 
балканско първенство.  

4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 

години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на 

държавно първенство в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал.   

* НЕ се включват: 

-финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове. 

- в индивидуалните спортове – дисциплини щафети, двойки, тройки, четворки и др. 

- финали на лекоатлетически състезания в зала 

- финали на летни състезания с ролкови кънки. 

 

РАЗДЕЛ ІІ.  

МЕРКИ  НА ОБЩИНА САМОКОВ  за 2016 година: 

– С Решение № 1916/ 28.07.2011 г. на Общински съвет –Самоков, се осигуряват 9 общински стипендии по 1000 лв. за 2016 г., както следва – 3 

стипендии „Константин Фотинов” за постижения в областта на хуманитарните науки, 3 стипендии „Акад.Любомир Чакалов” – за 

постижения в областта на природо-математическите науки, 1 стипендия „Наум Хаджимладенов” – за постижения в изобразителното 

изкуство, 1 стипендия „Васил Стоин” – за постижения в музиката, 1 стипендия за спортни постижения. 

– С Решение №2041/ 17.07.2015 г. на Общински съвет-Самоков се осигуряват две стипендии по 500 лв. за талантливи спортисти /на възраст 

от 8 до 13 години вкл./ в областта на зимните спортове.  

 

 

ФИНАНСИРАНЕ : Раздел І – от държавния бюджет; Раздел ІІ - от бюджета на Община Самоков /Решение №89/ 28.01.2016 г. на ОбС/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


