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      Относно:   Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби през 2021г.  

 

 

                          

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Постановление  №138 на Министерски съвет от 09.04.2021г., обн. - ДВ, бр. 

31/14.04.2021 г. е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни,  общински и частни училища през 2021г. 

Програмата е приета  на основание чл.5а от Закона за закрила на детето, във 

връзка с чл.11, ал.1 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), обн. ДВ. бр. 111/22.12.2003г., посл. изм. 

ДВ. бр.30 от 31 март 2020г. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

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 стипендии. Закрилата се 

осъществява при условия и по ред, определен с наредба на Министерски съвет по 

предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, 

председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и 

спорта.  

    Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби по 

НУРОЗДИД се предоставят по бюджетите на общините с постановление на 

Министерски съвет. Стипендията за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска от 

министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на 

младежта и спорта на ученик от общинско училище, който е класиран за съответната 

календарна година по мярка от съответния раздел на програмата по чл.11, ал.1 от 

НУРОЗДИД . 

Целта на Програмата е да се регламентират условията и реда за насърчаване и 

подкрепа на учениците с изявени дарби в областта на образованието, науката, 

изкуството или спорта. 
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Очакваните резултати от прилагането й са гарантиране развитието на дарбите на 

учениците, чрез осигуряване на финансово подпомагане. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата 

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, предлагам 

Общински съвет – гр. Стралджа да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.,  

съгласно приложения проект. 

 

 

 

    Приложение:  Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 

2021г. 
 

 

 

 
Вносител: /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 


