НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С
ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА РАДОМИР

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата Наредба е разработена на основание Наредба за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС № 298 от
17.12.2003 г.(обн. ДВ, бр.111 от 22.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 год.
в сила от 3 май 2019 год.)
Чл.2. Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за
насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и за финансовото им
подпомагане и стимулиране чрез еднократно подпомагане, стипендии и специализирани
образователни програми.
Чл.3. Закрилата се предоставя с цел насърчаване и развитие на творческите заложби и
потребности на децата и учениците и осигуряване на възможности и условия за постъпване
в спортни училища и училища по изкуствата.
Чл.4. Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се
предоставят на съответните министерства и на общините с постановление на Министерски
съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър.
Чл.5. По реда на тази Наредба могат да кандидатстват ученици до 18 г. от общински и
държавни училища на територията на община Радомир.
Чл.6. Срок за кандидатстване – до 1 /един/ месец от възникване на основанието за
предоставяне на стипендията.
Чл.7. Закрилата съгласно тази Наредба се осъществява от кмета на община Радомир.
Чл.8. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на НУРОЗДИД или
на основание закон или акт на Министерския съвет.
Чл.9. За оценяване и класиране на постъпилите искания за осъществяване на закрила се
сформира Експертно-консултативна комисия, назначена със заповед на кмета на община
Радомир.
РАЗДЕЛ 2.
МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Чл.10./1/. Мерките за постигане на целите по чл. 3 са:
1. Подпомагане на обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
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3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и
състезания;
4. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за
постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата.
5. Освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни
училища и в училища по изкуствата
/2/. Мерките по ал. 1 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово
подпомагане на дете от общинско или държавно училище, класирано индивидуално на
първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и спорта в НУРОЗДИД, приета от
Министерски съвет съгласно чл. 11 на Наредба за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби.
/3/. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VII
до XII клас от общинско или държавно училище , включени в програмата по чл. 11 на
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
/4/. Мерките по чл.10, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 10, ал. 3 се осъществяват със заповед на
министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на
младежта и спорта – за деца от държавни училища.
/5/ Мерките по чл. 10, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 10, ал. 3 се осъществява със заповед на
кмета на общината – за деца от общинските училища.
/6/. Размерът на еднократното финансово подпомагане по чл. 7, ал. 1, т. 1-3 е в размер
до 195.00 лв, по т. 4- в размер до 65,00 лв., по чл. 7, ал. 3 – 12 месеца в размер на
135.,00 лв.
/7/. Финансовото подпомагане по чл. 7, се отпуска еднократно за всяка календарна
година.
РАЗДЕЛ 3.
МАТЕРИАЛНО И МОРАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
СЪС СРЕДСТВА, ОСИГУРЕНИ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР
Чл.11. Община Радомир осигурява материалното стимулиране на деца с изявени дарби,
което се регламентира с ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В
ОБЩИНА РАДОМИР, и която се приема от ОбС Радомир.
Чл.12. Община Радомир осигурява морално стимулиране на деца с изявени дарби, което се
регламентира с ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В
ОБЩИНА РАДОМИР, и която се приема от ОбС Радомир.
РАЗДЕЛ 4.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл.13. Комплектът документи, с който се кандидатства за закрила на дете с изявени дарби,
се подава до кмета на община Радомир - за деца от общинските училища или до министъра
на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта – за
деца от държавни училища съгласно чл. 10, ал. 4 и 5.
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Чл.14. /1/. Подпомагането съгласно чл.10. ал.1, т. 1, 2 и 3 се предоставя по искане на :
1. родител, настойник/попечител, или лице полагащо грижи.
/2/. Подпомагането съгласно чл. 10. ал.1, т. 4 се предоставя по искане на треньор, или
ръководител на отбора, състава, школата, групата и др.
/3/. Искането по т. 1 , 2 и 3 е по образец и задължително се мотивира.
Чл.15. За осъществяване на мерките по чл. 10, ал.1, т.1, 2 и 3 се предоставят следните
документи:
1.
искане по образец;
2.
документ, потвърждаващ участието на детето в курс, пленер, обучителен и
тренировъчен лагер;
3.
документи, удостоверяващи класиране на детето в национален и
международен конкурс, олимпиада или състезание ;
4.
справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 10, ал.1,
т.1 ,2 и 3.
Чл.16. За осъществяване на мерките по чл. 10, ал. 1, т. 4 се предоставят следните
документи:
1. искане по образец;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или
индивидуална подготовка ;
4. документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място
на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на
общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната
календарна година;
5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 10, ал. 4.
Чл.17. Кандидатстването за подпомагане за мерките по чл. 10 се осъществява текущо през
цялата година и се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е
състояло класирането и се изплаща от училището. Документите се разглеждат от
Комисията по чл. 9 в срок от 1 месец от подаването им в община Радомир.
Чл. 18. /1/. За отпускане на еднократно финансово поощрение съгласно чл. 12 се представят
следните документи:
1. Искане по образец;
2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
3. Документ, удостоверяващ класирането на детето или състава, колектива, отбора,
с който то се състезава в съответната област по чл. 11;
4. Служебна бележка, удостоверяваща, че детето учи в дневна форма на обучение,
издадена от съответното училище на територията на община Радомир.
/2/. Искането за отпускане на еднократно финансово поощрение се подава от:
1. Родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.
Чл.19. Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. преустановят обучението си;
2. прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради
болест;
3

3. имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет-до заличаване на
наказанието;
4. в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.
Чл.20. Всяко дете може да получи независимо едно от друго в рамките на календарната
година:
- Подпомагане по една мярка по чл. 10, ал. 3.
- По едно еднократно финансово поощрение в рамките на текущата календарна
година по чл. 10, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5.
- Материално стимулиране на деца с изявени дарби със средства, осигурени от
община Радомир.
- Морално стимулиране на деца с изявени дарби със средства, осигурени от
община Радомир.
РАЗДЕЛ 5.
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ
Чл. 21. Комисията се сформира със Заповед на Кмета на община Радомир и се състои от 9
членове, представител на: ПК „Здравеопазване, социална политика, образование, наука,
култура и духовни дейности“, ПК „Европейски, национални и други програми и проекти,
работа с децата, младежки дейности, спорт и туризъм“, Отдел „КОСД“ към община
Радомир, Отдел „ФСБ“ към община Радомир, Начално училище, Основно училище, Средно
училище, Професионална гимназия и ЦПЛР-ОДК.
Със Заповедта за сформиране на Комисията се определя и нейният председател.
Чл.22. Комисията взема решения с квалифицирано мнозинство от нейните членове.
Чл.23. Комисията разглежда документите в сроковете, предвидени в този правилник, и в
тридневен срок от заседанията си представя протоколите от работата си на Кмета на
общината, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.
Чл.24. Комисията ежегодно разработва Общинска програма за закрила на деца с изявени
дарби и я предлага за утвърждаване на Общинския съвет не по-късно от месец февруари.
Чл.25. Комисията ежегодно изготвя образци на формуляри за кандидатстване, които да
бъдат на разположение в Общинска администрация-Радомир.
Чл.26. Комисията дава гласност на Общинската програма за закрила на деца с изявени
дарби, 14 дни след приемането й от ОбС Радомир.
Чл.27. Комисията публикува решенията си в официалния сайт на Община Радомир.
Чл.28. В срок до 31 януари Комисията представя отчет за дейността си за предходната
година пред Общински съвет –Радомир.
Чл.29./1/. Предоставянето на закрила се отразява в Дневник за записване на децата с
изявени дарби, на които е предоставена закрила.
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/2/. Кметът на общината предоставя данните по ал. 1 за вписване в регистъра по чл. 21, ал.
1, т. 6, буква „а“ от Закона за закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ град
Радомир.
/3/. Данните по ал. 1 се предоставят до 10-то число на месеца, следващ тримесечието на
предоставяне на закрила.

Преходни и заключителни разпоредби
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал.2, от ЗМСМА и във връзка с
чл. 5а от Закон за закрила на детето.
§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Радомир.
§3. Наредбата е приета с Решение 108 от 28.04. 2020г.
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