
 

П Р А В И Л А 

 

ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА 

 НА ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНАТА КОМИСИЯ  

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  

утвърдени със Заповед №556/03.04.2017 г. 

 на кмета на община Перник 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Съгласно чл.18, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби при предоставяне на закрила органите по чл. 

5 се подпомагат от експертно-консултативна комисия. 

 

2. Комисията е в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 члена – експерти в 

съответната област на наука, култура и спорт. 

 

3. Комисията заседава веднъж в края на всяко тримесечие на календарната 

година. 

 

4. Комисията представя протоколите от работата си на Кмета на община Перник, 

предоставящ закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяка постъпила 

позиция до 5 число на месеца, следващ тримесечието. 

 

5. Предоставянето на закрила по наредбата се отразява в Дневника за записване 

на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила. 

 

6. Дневникът се води и съхранява от комисията. 

 

7. Стипендии и еднократно финансово подпомагане се предоставят при 

представяне на документи, отнасящи се за съответната календарна година. 

 

 

 

 



 

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С        

     ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

 

 

1. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от  

VІІІ до ХІІ клас, класирани до навършване на 18 годишна възраст на 

национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени 

в Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища за текущата година по чл.11. 

 

2. Еднократно финансово подпомагане се отпуска при следните условия: 

 

- за ученик от І до VІІ клас вкл. от общинско и държавно училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката и 

изкуството, независимо дали са включени или не в Програмата. 

 

- за ученик от VІІІ до ХІІ клас до навършване на 18 години от общинско и 

държавно училище, класиран индивидуално на първо, второ или трето 

място на национален или международен конкурс, олимпиада или 

състезание в областта на науката и изкуството, невключени в  Програмата. 

 

- за ученик от І до VІІ клас вкл. от общинско и държавно училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или трето място на олимпийски игри, 

световно първенство или европейско първенство по всички видове спорт, 

независимо дали са включени или не в Програмата. 

 

- за ученик от VІІІ до ХІІ клас до навършване на 18 години общинско и 

държавно училище, класиран индивидуално на първо, второ или трето 

място на олимпийски игри, световно първенство или европейско 

първенство по всички видове спорт, невключени  в Програмата. 

 

- за ученик от І до VІІ клас вкл. от общинско и държавно училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или трето място на балканско първенство 

(източноевропейско първенство) по всички видове спорт, независимо дали 

са включени или не в Програмата. 

 

 

 



- за ученик от VІІІ до ХІІ клас от общинско и държавно училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или трето място на балканско първенство 

(източноевропейско първенство) по всички видове спорт, невключени в 

Програмата. 

 

- за ученик от І до VІІ клас вкл. от общинско и държавно училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или трето място на финали на държавно 

първенство по всички видове спорт, независимо дали са включени или не 

в Програмата. 

 

- за ученик от VІІІ до ХІІ клас вкл. от общинско и държавно училище, 

класиран индивидуално на първо, второ или трето място на финали на 

държавно първенство по всички видове спорт, невключени в Програмата. 

 

3. Еднократното финансово подпомагане е веднъж годишно и е както следва: 

- Първо място  -  150 лв. 

- Второ място  -  120 лв. 

- Трето място  -  100 лв. 

 

 

 

 

 

 

 


