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 Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и в съответствие с чл. 5а, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за закрила на 
детето. 
 
 А. Закрила на деца с изявени дарби 
 Закрила на деца с изявени дарби по смисъла на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби /Наредбата/ е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им 
осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. 
 Средствата за финансиране се осигуряват от Министерство на културата, Министерство на образованието и 
науката, Министерство на земеделието и храните и Министерство на младежта и спорта по бюджета на Община 
Благоевград, както и от общинския бюджет. 
 
 Б. Механизъм за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби 
 1. За ученици от общински училища на територията на община Благоевград, искане за закрила на деца с 
изявени  дарби се отправя към Кмета на Общината. 
 2. Необходими документи за мерките по Раздел І от Общинската програма се внасят в деловодството на 
Община Благоевград съгласно описаните в чл. 13,  чл. 14, чл. 14а, чл. 15, чл. 16 и чл. 16а от Наредбата, документи. 
 3. За мерките от Раздел ІІ от Общинската програма се кандидатства с: 
 3.1 Искане за предоставяне на закрила, съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата; 
 3.2 Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;  
 3.3 Документи, удостоверяващи класирането на детето или спечелена награда- протокол за класиране от 
институцията- организатор и присъдената награда- грамота/диплом/сертификат/плакет/медал/почетен знак/почетна 
лента и др. 



 3.4 Служебна бележка от училището, удостоверяваща, че детето е ученик. 
 4. Срокове за кандидатстване: 
 4.1 До 3 месеца от възникване на основанието за еднократно финансово подпомагане по мерките от Раздел ІІ 
на настоящата програма;   
 4.2 До 1 /един/ месец от възникването на основанието за стипендия по мерките от Раздел І на настоящата 
програма. 
 5. Срокове за разглеждане на исканията и определяне на стимулиране: 
 5.1  Исканията за стимулиране на деца с изявени дарби чрез стипендия и чрез еднократно финансово 
подпомагане се разглеждат в срок до 10 дни след края на всяко тримесечие от експертно-консултативна комисия, 
назначена със заповед на кмета съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата. 
 

РАЗДЕЛ І 
ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВАВАНЕ НА 
ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  

/приета с ПМС № 298/2003 г., посл. изм. на 23.04.2014 г./ 
 

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 
1. Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез 
еднократно финансово подпомагане 

Ученик от общинско училище, класиран 
индивидуално на първо, второ или трето място на 
национален или международен конкурс, олимпиада 
или състезание в областта на науката, изкуството и 
спорта, включени в Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби по чл. 11, ал. 1 от 
Наредбата 

1.1 Подпомагане за обучение в курсове по наука, 
изкуства и спорт, организирани от училища, 
извънучилищни педагогически учреждения, научни и 

Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ 
или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в 
областта на науката, изкуството и спорта, представил 



творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми. служебна бележка за включване в курсове по наука, 
изкуство и спорт и документ за класиране 

1.2 Подпомагане за участие в пленери, обучителни и 
тренировъчни лагери, организирани от училища, 
извънучилищни педагогически учреждения, научни и 
творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми. 

Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ 
или трето място в конкурс, олимпиада или състезание в 
областта на изкуството, науката и спорта, представил 
служебна бележка за включване в пленер, обучителни и 
тренировъчни лагери и документ за класиране. 

1.3 Подпомагане за участие в национални и 
международни конкурси, олимпиади и състезания, 
включени в Програмата за календарната година по чл. 
11 от Наредбата. 

Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ 
или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в 
областта на науката, изкуството и спорта, представил 
покана или документ, потвърждаващ участието в 
национален или международен конкурс, включен в 
Програмата за календарната година по чл. 11 от 
Наредбата. 

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

Ученик от общинско училище, класиран през 2015 
година индивидуално до навършване на 18-годишна 
възраст на първо, второ или трето място на 
национален или международен конкурс, олимпиада 
или състезание, включени в Програмата по чл. 11 от 
Наредбата. 

2.1 Национални и международни конкурси, олимпиади 
или състезания от Раздел І, ІІ, ІІІ на Програмата по чл. 
11, ал. 1 от Наредбата. 

Ученик от общинско училище, класиран индивидуално 
през 2015 година в съответната възрастова група на 
първо, второ или трето място. 

2.2 Международни състезания и финали на държавни 
първенства за съответните възрастови групи и пол, 
включени в календарите на лицензираните български 
спортни федерации. 

1. Ученик от общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, 
класиран индивидуално до навършване на 18 години 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 
по спортове, включени в Програмата за 2015 година. 
2. Ученик от общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, 
спечелил до навършване на 18 години индивидуална 
награда в колективните спортове, от отбор, класиран на 
първо, второ или трето място на Балкански първенство 
и/или Източноевропейски първенства, Европейски 
първенства, Световни първенства и Олимпийски игри 
или на първо място на финали на Държавно първенство 
по спортове, включени в Програмата за 2015 година. 
- Индивидуалната награда се удостоверява с документ 
от съответната лицензирана българска спортна 
федерация. 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ  
ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

 
1. Закрила на деца с изявени дарби чрез 
предоставяне на стипендия „Пети 
октомври” 

1. Ученик от общинско или държавно училище в дневна форма 
на обучение, класиран индивидуално на първо място в  
международни или национални конкурси, олимпиади, 
състезания в областта на науката, изкуството и спорта. 
- експертно-консултативната комисия предлага за стипендията  10-
те най-престижни награди на учениците от общинските и 
държавни училища на територията на община Благоевград, 
спечелени в периода от септември 2014 г. до септември 2015 
година.  



2. Други мерки за предоставяне на 
специална закрила на деца с изявени дарби 
чрез предоставяне на еднократно 
финансово подпомагане 

1. Ученик от общинско или държавно училище в дневна форма 
на обучение, класиран индивидуално на първо, второ или 
трето място в  конкурси и състезания на национално и 
международно ниво 
1.1 на национално и международно ниво – 50 лева 
1.2 на финали на държавни първенства, балкански, европейски и 
световни шампионати – 100 лева 
2. Ученици от общински или държавни училища, включени в 
група/отбор/ансамбъл/дует/трио/квартет/квинтет/секстет/хор/ф
ормация, класирани на първо място в 
конкурси/състезания/турнири на национално и международно 
ниво, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби, Националният календар на МОН, одобрените 
конкурси, състезания от МОН и МК 
2.1 за І място –  по 40 лева на участник 
 

Обща стойност за обезпечаване мерките на 
програмата по Раздел ІІ: 

20 000 лева 

 
Забележки:  
- По Раздел ІІ от настоящата програма за стимулиране чрез еднократно финансово подпомагане се 
кандидатства веднъж в годината; 
- За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията в Раздел ІІ от настоящата 
програма, експертно-консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане в съответствие с 
възможностите на програмата. 
…………. 
РАДОСЛАВ ТАСКОВ 
Председател на ОбС - Благоевград 
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