
ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Настоящата програма е разработена в изпълнение на Закон за закрила на детето, Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила 
на деца с изявени дарби, както и в изпълнение на Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за утвърждаване на Варна като 
интернационален университетски град (Решение 2346-10, Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Варна, проведено на 05, 06.08.2015 
г.) 

Програмата включва 4 раздела: 

I и II раздел: 

Закрила на деца с изявени дарби в съответствие с ПМС № 298 от 17.12.200Зг. /посл.изм. ПМС №50 от 26.ОЗ.2020г./за насърчаване на 
творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби чрез годишни стипендии и еднократно финансово подпомагане; чрез стимулиране 
на участието в международни олимпиади, конкурси и състезания в различните културно-образователни области, организирани от общини, 
извънучилищни педагогически звена, научни и творчески съюзи 

III раздел: 

Насърчаване на творческите заложби и научни търсения на студенти от Варненските университети 

IV раздел: 

Дейности за стимулиране на изявите на учениците и студентите 



РАЗДЕЛ I: Закрила на деца с изявени дарби, предос-1 ;На на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за усл1.. ята и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби (Приета с ПМС NO 298 от 17 декември ZООЗ г., посл.изм. и доп.с ПМС NOSO от 26.ОЗ.2020г.) 

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 1 ФИНАНСИРАНЕ 

Ученик в общинско училище до 18-годишна възрастr който е кпасиран на I, II или III място на национален или 
межцународен конкурс

1 
олимпиада или състезание, вкпючени в Програмата по чл. 11, ал.1, представил документ, 

Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, удостоверяващ кпасирането. 

чрез предоставяне на стипендия. 

12-месечна стипендия в размер на 135 лв. месечно.

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ, 
СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ 

ПРЕДОСТАВЯ ЗАКРИЛА 
ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2021 г., ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

РАЗДЕЛ: II.Други мерки за насърчаване на деца с изявени дарби 

ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 

ДАРБИ 

Еднократно финансово подпомагане на ученик в размер на: до 500/о 

1. Стимулиране на участието в от разходите за транспорт, дневни, нощувки и такси за участие 

международни олимпиади,
Учени1<r класиран на първо, второ или трето място в 

конкурси и състезания в КОО по
чл.10 от 3СОООМУП,

олимпиада, конкурс или състезание през 2021 г. и 

организирани от : Общини, 
представил покана или друг документ, потвърждаващ 

индивидуално участие в международни олимпиади, 20 
извънучилищни педагогически 10 000 лева 

звена, научни и творчески
конкурси и състезания в същата област- §42-19 ученици 

съюзи. 



2. Насърчаване на творческите
заложби и потребности на
ученици от всички възрастови
групи чрез еднократно
финансово подпомагане за
класиране на първо, второ или
трето място в три състезания,
конкурси и олимпиади
предвидени в Програмата по
чл.11 от Наредбата /за всички
възрастови групи, включително
областните кръгове/,
Националния календар за
извънучилищни дейности за
учебната 2020/2021 г. на МОН, 
Националния спортен календар 
на МОН, Националния календар 
за състезанията на учениците от 
държавните и общински училища 
по изучаваните професии от 
професионалните направления 
на МОН и финали на държавни 
първенства от Държавния
спортен календар за 2021 година

ВСИЧКО ЗА РАЗДЕЛ II 

Ученик, който е У ·иран индивидуално през учебната 
2020/21 година на ___ �во, второ или трето място в не по-
малко от три общински, национални или международни 
конкурси, олимпиади или състезания, представил 
документи, удостоверяващи класирането. 

Еднократно за календарната година финансово подпомагане на дете в 
размер до 300 лева със следната диференциация: 

След м. август 2021г. се вземат предвид постиженията за 15Олв за класиране на първо, второ или трето място в три 
календарната 2021 година общински/областни конкурси/ състезания 

Ученици в VIII и по-горен клас кандидатстват за 20Олв за класиране на първо, второ или трето място в два общински или 
еднократно стимулиране по р-л II т.2 след м.септември за областни конкурси или състезания и един национален или международен 
календарната година. конкурс или състезание 

Всеки ученик има право на еднократно -стимулиране по р-л 
6
250лв за класиране на първо, второ или трето място в един общински или 

п т.l и т.Z веднъж за календарната година. о ластен конкурс или състезание и два национални или международни 
конкурси или състезания 

Ученик,навършил 18 години, който е класиран на I , II или 
III място на национален или международен конкурс 

п 
' 300 лв за класиране на първо, второ или трето място в три национални или олимпиада или съст-езание, включени в рограмата по чл. 

11, ал.1, има право на еднократно стимулиране в размер международни конкурси или състезания
на ЗООлв 

Ученик, стимулиран по раздел I през календарната 
година, няма право на стимулиране и по раздел II т.2 от 
Програмата 

110 ученици 

80 24 000 лева 

34 ОООлева 

РАЗДЕЛ III: Мерки за насърчаване творческите заложби и научни търсения на студенти от варненските университети 

МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 

Студенти в редовна форма на обучение, 
Еднократно финансово подпомагане на студент в размер на 1500лв 

предложени от академичните ръководства 

Стимулиране на участието в 
и студентските съвети за отлично 

научни форуми, студентски 
представяне в научни форуми или 

олимпиади, международни 
класирани на първо, второ или трето мяст о
в студентски олимпиади, международни

състезания и конкурси, или национални състезания и конкурси, 9 студенти 1З 500 
проведени през 2020/2021 проведени през 2020/2021 година, в 
година. съответствие със Статута за годишните 

поименни награди за студенти, приет от ОС 
- Варна

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА 
ПО РАЗДЕЛ III ОТ ПРОГРАМАТА: 

9 студенти 13 500 лева 



РАЗДЕЛ "IV: Други мерки за стимулиране на ученици эарненските училища 

ФИНАНСИ-ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ДЕЙНОСТИ РАНЕ В ЛЕВА ОРГАНИЗАТОР 

1.Насьрчаване и стимулиране на дирекция ОМД, ЦПЛР-творческите заложби на студенти и 1.1.Общински ученически конкурси 8 000 ОДК,НАОП,СУ ученици чрез организиране на "Св.Кл.Охридскип 

общински и национални конкурси 

2.Професионално ориентиране и 2.1.Панорама на варненските средни дирекция ОМД, ЦПЛР 
2 500 гражданско образование училища цко 

Варненска и Велико-
преславска 

З.1. Ораторски форум "Гласът на младите" 
са.Митрополия" 

2000 Фондация „човек на §45-00
З.Подпомагане на стимулиращи фокус" 

развитието и изявите на детския и 
младежки талант дейности, 
организирани на общинско, 

Фондация нбългарска национално и международно 
равнище 3.2.Съфинансиране на ученически памет", 

семинари за български език и култура §45 50 000 училища и ЦПЛР 
00 

IV РАЗДЕЛ: ОБЩО 62500 

Всичко: 110 000 пв. 

Разпределение по параrрафи: 

§ 02-00 1 650 лв. 
§ 05-00 150 лв. 
§ 10-00 46 200 лв. 
§ 42-19 10 000 лв. 
§ 45-00 

Всичко местна деnн� 389

52 000 лв. 
110 000 пв. 

Директор на дирекция „Образование и Мj\адежки дейности": i , 1 
С: fJ \ v \1 

Началник отдел УФР: ____ _ 
,,_. '-._\ 

f 
/Анна Николов !\

,
. и 

\l 

Лилия Хр�ова/ 

УЧАСТНИ 
ПАРТНЬОР 

ци 
СРОК 

детски градини и ученици и януари -
училища учители декември 

ученици от 
училища варненските м.април- май 

училища 

Община Варна 
ученици от 

варненските м.април-
Училища ноември 

училища 

Ученици и 
младежи с 
български м.аnрил -

Община Варна произход и от ноември 
варненски 
училища 


