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Приложение 1

ПРОГРАМА
НА МЕРЩГГЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА СИЗЯВЕНИЦАРБЦОТ_ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ 2021 г.
Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби (приета с ПМС № 298 от 17Л2.2003г., обн. ДВ бр. 111 от 22.12,2003 г., изм. ДВ бр. 51 от
21.06.2005 г., изм. ДВ бр. 89 от 8.11.2005 г., изм. ДВ бр. 14 от 14.02.2006 г., изм. ДВ бр. 37 от 5.05.2006 г., изм. ДВ бр. 79 от 6.10.2009
г., изм. ДВ бр. 107 от 31.12.2011г., изм. ДВ бр. 48 от 31.05.2013 г., изм. ДВ бр. 62 от 12.07.2013 г., изм. и дои. ДВ бр. 36 от 25.04.2014
г., изм. ДВ бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 22 от 14.03.2017 г., изм. и дои. ДВ бр. 55 от 3.07.2018 г., изм. и дои. ДВ брой 36
от 03.05.2019 г., изм. и доп. ДВ брой 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.).

I. Закрила на деца с изявени дарби 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 централния бюджет за 2021 г. в рамките на предвидените за тази цел средства по
бюджета на Столична община с постановление на Министерски съвет.

II. Механизъм за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби
1. Документи за искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се подават до кмета на Столична община, съгласно
изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /чл. 13, чл. 16а, ал. 1, т. 5, ал. 2, ал.
4/.
2. Срок за кандидатстване - до 1 /един / месец от възникване на основанието за предоставяне на стипендия. При пропускане на
срока по обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната
календарна година.
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Ученикът има право да получава само една стипендия по реда на Наредбата.

4. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, кметът на Столична община се подпомага от
експертно-консултативни комисии, назначени с негова заповед.
5. Документите, свързани с предоставянето на стипендия по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби се публикуват на сайта на Столична община.

III. Закрила на деца с изявени дарби, предоставена от кмета на Столична община на основание чл. 5, т. 2 от Наредба за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

I. Стимулиране на деца с изявени дарби чрез Ученик от VIII до XII клас, към момента на класиране, в
предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД.
общинско училище, класиран до навършване на 18 години
на национален или международен конкурс, олимпиада
или състезание, включени в Програмата по чл. 11, ал. 1 от
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби.
1. Национални и международни конкурси, олимпиади и Ученик в общинско училище от VIII до XII клас, класиран
състезания, включени в раздели I и II на Програма на мерките индивидуално през 2021 г. на първо, второ или трето място в
за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.
съответната възрастова група, състезателна група, категория,
(Приета с ПМС № 138/09.04.2021 г.)
вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление,
формат, учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна
дисциплина.
2. За класиране на олимпийски игри, световно първенство, Ученик от VIII до XII клас, към момента на класиране в
европейско първенство, балканско първенство и държавно общинско училище, класиран до навършване на 18 години
първенство, включени в мярка 2 на раздел III на Програма на по спортовете, включени в мярка 2 на раздел III на
мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.
Програмата за 2021 г.:
(Приета с ПМС № 138/09.04.2021 г.)
в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на
олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство, балканско първенство или индивидуално на
първо място на финали на държавно индивидуално
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първенство;
спечелил индивидуална награда в колективните спортове
на олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство или балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове
от отбор, класиран на първо, второ или трето място на
финали на държавно първенство.
1. Ученик от VIII до XII клас, класиран в индивидуален спорт
до навършване на 18 години на първо, второ или трето място
на олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство и балканско първенство по спортовете: спортна
акробатика, бадминтон, биатлон, борба, бокс, вдигане на
тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк,
карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, кърлинг, лека
атлетика, модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут,
скокове във вода, синхронно плуване, ски алпинизъм, ски
алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове,
сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, стрелба с лък,
стрелба - трап и скийт, спортна стрелба, спортно катерене,
скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса,
триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шахмат, шорттрек,
шотокан карате-до и художествена гимнастика.

-

2.1. Международно първенство и държавно първенство за
съответната възрастова група и пол, включени в календарите
на лицензираните български спортни федерации*.
*Лицензираните български спортни федерации са включени
в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на
младежта и спорта и публикуван на електронната страница
на ММС - http://mpes.govemment.bg

2.1.1 Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско
първенство и Балканско първенство** включени в
календарите на лицензираните български спортни федерации
по:
- олимпийските спортове;
- неолимпийските спортове по които през учебната 2020/2021
г. се осъществява обучение в спортните училища;
- спортовете включени в Ученическите игри.
Не се включват: финали на първенства с регламенти на
европейски регионални първенства, турнири, купи, кръгове.
**постигнатото класиране на Балканско първенство да е при
минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 2.Ученик от VIII до XII клас, спечелил до навършване на 18
участници в дисциплина или категория.
години индивидуална награда на олимпийски игри, световно
първенство, европейско първенство или балканско първенство
в колективните спортове баскетбол, бейзбол, водна топка,
волейбол, ръгби, софтбол, футбол, хандбал, хокей на трева и
хокей на лед.
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2.1.2 Финал на държавно първенство* за съответната
възрастова група и пол, включени в календарите на
лицензираните
български
спортни
федерации
по
олимпийските спортове, вписани в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта и спорта и
публикуван на електронната страница на ММС.
*Държавните първенства, валидни за предоставяне на
закрила, се определят от лицензираните български спортни
федерации и са обобщени в справка публикувана на
електронната страница на ММС - http://mpes.govemment.bg
Постигнатото класиране на Държавно първенство да е при
минимум участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6
участници в дисциплина или категория.

Е
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1. Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до
навършване на 18 години на първо място на финали на
държавно индивидуално първенство по спортовете:
бадминтон, биатлон, бобслей, борба, бокс,
вдигане на
тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк,
карате, колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика,
стрелба-трап и скийт, модерен петобой, плуване, ролери,
скокове батут, скокове във вода, синхронно плуване, ски
алпинизъм,
ски алпийски дисциплини,
ски бегови
дисциплини, ски-скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна
гимнастика, стрелба с лък, спортна стрелба, спортно катерене,
скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса,
триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек и
художествена гимнастика и при спазване на следните
изисквания:

Не се включват:
- финали на първенства с регламенти на турнири, купи,
кръгове;
- в индивидуалните видове спорт дисциплини като щафети,
двойки, тройки, четворки и др.
- финали на състезания по гребен ергометър;
- финали на лекоатлетически състезания в зала;
- финали на летни състезания с ролкови ски.

2. Ученик от VIII до XII клас, спечелил до навършване на 18
години индивидуална награда**, от отбор, класиран на първо,
второ или трето място на финали на държавно първенство в
олимпийски колективен спорт: баскетбол, водна топка,
волейбол, бейзбол, ръгби, софтбол, футбол, хандбал, хокей на
трева и хокей на лед.
** Индивидуалните награди в колективните спортове са
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2.2. Финал на международно първенство или държавно
първенство за хора с увреждания, включени в държавния и
международен спортен календар на съответните лицензирани
спортни организации.

2.3 Финали на държавно първенство за деца в риск по
олимпийски вид спорт, включени в държавния спортен
календар на съответната лицензирана спортна федерация,
вписана в регистъра на спортните федерации, воден от
министъра на младежта и спорта и публикуван на
електронната страница на ММС._________________________

Е .Т
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публикувани на електронната страница на ММС
Ученик от VIII до XII, класиран:
1. в индивидуален спорт до навършване на 18 години на
първо, второ или трето място на паралимпийски игри,
световно първенство, европейско първенство или балканско
първенство.
2. индивидуално до навършване на 18 години на първо място
на финали на държавно индивидуално първенство - без
щафети, двойки, тройки, четворки и др.
3. спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда в колективните спортове на паралимпийски игри,
световно първенство, европейско първенство или балканско
първенство.
4. спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда, от отбор, класиран на първо, второ или трето място
на финали на държавно първенство в колективен спорт.
Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до
навършване на 18 години на първо място на финали на
държавно индивидуално първенство по спортовете: лека
атлетика, бадминтон, тенис на маса и таекуондо WT.

ПРЕДСЕ,

ЕЛЕН ГЕ

ОВ
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