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РЕГ. №
Подписано от: Vera Evgenieva Boteva

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ МИРОСЛАВ БОРШОШ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

Относно: Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските
училища на територията на Столична община през 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Закрилата на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието
дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.
Специалната закрила на деца се осъществява съгласно Наредба за условията и реда за
Изготвен електронен документ, подписан с КЕП. Документът съдържа интегрирани файлови
приложения във формат doc. На адресата се насочва чрез АИССО/СЕОС.

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програма на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с
ПМС № 94 от 30.05.2022 г. Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби
в областта на науката, изкуството или спорта. В Програмата са включени мерките и
дейностите, за които децата придобиват право на стипендия.
В съответствие с чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, общинската програма ежегодно се приема от Столичен
общински съвет. С приемането на общинската програма ще се осъществи стимулиране на
децата в областта на науката, изкуството и спорта чрез предоставена от кмета на Столична
община закрила, изразяваща се във финансова подкрепа за постигнати високи резултати
на национални и международни олимпиади и състезания.
При предоставянето на закрила на децата с изявени дарби, кметът на Столична
община се подпомага от определени с негови заповеди две експертно-консултативни
комисии, разглеждащи постъпилите искания за предоставяне на закрила. За изминалата
2021 г. са отпуснати 174 стипендии на ученици, класирани на олимпиади и състезания в
областта на образованието, науката, изкуствата и спорта, в размер на 187 245 лв.
Средствата за финансиране на Програмата се осигуряват от държавния бюджет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичен
общински съвет да приеме предложения проект на решение.
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За: Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от общинските училища на територията на Столична община през
2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:

1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
общинските училища на територията на Столична община през 2022 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на __________ 2022 година, Протокол № ______, точка
___ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се
възлага на постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния
общински съвет.

Председател на
Столичния общински съвет: ____________________
Елен Герджиков
Юрист от
Администрацията на СО:

____________________
Йолита Тодорова
Главен юрисконсулт в
дирекция „Образование“

