Приложение № 1 към чл. 16, т. 1
Вх. № .........................

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ИСКАНЕ
за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби
Днес, .......................... г., .......................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)





Дете или ученик;
Родител (настойник), попечител или полагаща грижи за детето институция;
Директор на ................................................................................................................,
(име на учебното заведение, населено място)

след решение на Педагогическия съвет;
 Председател, ръководител и т.н. на:
 Училищно настоятелство към
.....................................................................................................................;
(име на учебното заведение, населено място)

 Читалище ..................................................................................................;
(име, населено място)

 Неправителствена организация, осъществяваща дейност в сферата на
образованието, развитието и възпитанието на децата и младежите
.......................................................................................................................;
(име, населено място)

 Спортен клуб ..............................................................................................;
(име, населено място)

 Общински съвет.
Лична карта № ............................., издадена от .............................., на ............................,
тел. …..............................., служебен тел. ..............................,
e-mail: .......................................................
На основание чл. .............. от Наредбата за условията и реда за стимулиране
на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, отправям искане за
предоставяне на стипендия/финансово стимулиране на:
.......................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на детето)

ЕГН……...………………,
.......................................................................................................................................................
(настоящ адрес на детето)

…………………………………………………………………………………………...............
(ученик/чка в училище; клас)

Мотиви:........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Прилагам следните документи (отбележете):
1. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ възрастта.
2. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ учебното заведение,
в което учи и успех от последния завършен клас, към датата на подаване на
кандидатурата (не важи за деца до 6 годишна възраст).
3. Копия от доказателства (сертификати, грамоти, протоколи и др.) за участия
през последната година, считано от датата на подаване на документите, в
местни, регионални, национални, международни или световни форуми в
областта, за която се кандидатства (не важи за финансово стимулиране
“Отличник на випуск”).
4. Копие от диплома за средно образование, при кандидатстване за еднократно
финансово стимулиране “Отличник на випуск”.
5. Препоръка от преподавател или изявена на местно, национално и/или над
национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.

Подпис: .............................

Дата: ................................... г.

