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Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби през 2020г.

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 (НУРОЗДИД),
приета с ПМС № 298 от 17.12.2003г. (обн. ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. и доп.
ДВ. бр.30 от 31.03.2020г.), в съответствие с чл.5а, т.1, 2 и 3 от Закона за закрила на
детето и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2020г., приета с Постановление №50 на
Министерски съвет от 26.03.2020г., обн. - ДВ, бр. 30/31.03.2020 г.

І. 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 децата с изявени дарби  (НУРОЗДИД) е система от мерки
за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им осигурява
финансово подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с
изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.

С Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020г. се
определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби,
обучаващи се в образователните институции на територията на община Стралджа.
Правилата са съобразени с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, приета с Постановление на
Министерския съвет № 298/17.12.2003г.

Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, които се отпускат на
ученици от VIII – XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на
национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в
програмата по чл. 11 на НУРОЗДИД, се осигуряват от държавния бюджет.

Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на децата с изявени дарби, министърът на културата след съгласуване с
министъра на образованието и науката и с министъра на младежта и спорта всяка
година до 31 януари внася в Министерския съвет Програма на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за текущата
календарна година. Програмата включва националните и международните конкурси,
олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по Наредбата, чрез
финансово подпомагане и стипендии.
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Закрилата на деца с изявени дарби, съгласно тази Програма се осъществява от
Кмета на общината.

ІІ. Условия и ред за предоставяне на специална закрила на деца с изявени
дарби.

1. Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
- детето;
- родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

2. Необходими документи:
- искане за предоставяне на закрила по образец, което задължително се мотивира;
- документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
- служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик в
съответния клас.

Документите се подават в едномесечен срок от възникване на основанието за
предоставяне на закрила, съгласно чл.16а, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на децата с изявени дарби (НУРОЗДИД). При пропускане на
указания срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на закрила, в случай
че заяви искането си в рамките на съответната календарна година. Комплектът
документи, с който се кандидатства за закрила на дете с изявени дарби се подава до
Кмета на Община Стралджа и се завежда в деловодството на общината.

3. Условия:
Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на Наредбата

за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби
(НУРОЗДИД ) или на основание закон или акт на Министерския съвет;

Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1.преустановят обучението си;
2.прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради

болест;
3.имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - до заличаване

на наказанието.
Съгласно чл.18, ал.1 от Наредбата, при предоставянето на закрила, Кметът на

община Стралджа се подпомага от Експертно- консултативна комисия, назначена с
негова заповед. Комисията представя протоколите от работата си на органа,
предоставящ закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите
искания. Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат в срок 10 дни след края
на всяко тримесечие, съгласно чл.17, ал.2 от НУРОЗДИД. Предоставянето на закрила
по Наредбата се отразява в Дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е
предоставена закрила. Дневникът се води и съхранява от Експертно- консултативна
комисия (ЕКК). Финансовото подпомагане за мерките за закрила на деца с изявени
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дарби за всяко дете се отпуска за календарната година. Стипендията се отпуска от
съответния министър и се изплаща от училището за 12 (дванадесет) месеца в размер на
135.00 лв. (сто тридесет и пет лева) .

Приложения:

1.Приложение №1 - Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени
дарби.

Настоящата Програма е приета с Решение № .........от……. 2020г. на Общински
съвет -град Стралджа.


