28 февруари 2017 година
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТАЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменеия и допълнения:
1. досегашният текст на чл. 1, става, ал. 1.
2. добавя се втора алинея към чл. 1, която има следното съдържание: „(2) Наредбата
има за цел да подпомага даровити деца и младежи с изявени дарби в сферата на
образованието, изкуството и спорта.”.
§ 2. В чл. 2, ал. 3, така оформените 3 /три/ пункта, се обособяват като т. 1, т. 2 и т. 3 и
същата придобива следния вид: „(3) Областите за кандидатстване са:
1. образование, наука и техника;
2. изкуство и култура;
3. спорт.”.
§ 3. В чл. 3, така оформените 4 /четири/ пункта, се обособяват като т. 1, т. 2, т. 3 и
т. 4 и същият придобива следния вид: „Чл. 3. Стипендиите и финансовото стимулиране
са обособени в:
1. годишна „Търговищко дарование”;
2. годишни;
3. месечни;
4. еднократна „Отличник на випуск.”.
§ 4. В чл. 6, ал. 2, текстът: „РИО на МОМН – Търговище”, се заменя с текста:
„Регионално управление на образованието – Търговище, към Министерство на
образованието и науката.”.
§ 5. В чл. 6, ал. 3, текстът: „от две години”, се заменя с текста: „мандата на
Общински съвет Търговище.”, като преди него се поставя „тире” (–).
§ 6. В чл. 6, ал. 10 се отменя.
§ 7. В чл. 7, се добавя нова ал. 3, със следното съдържание: „ (3) Комисията може да
ползва в работата си, при необходимост, услугите на външни консултанти.”
§ 8. В чл. 9, така оформените 8 /осем/ пункта, се обособяват като т. 1, т. 2, т. 3, т. 4,
т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 и същият придобива следния вид: „Чл. 9. Стипендии и финасово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби може да се предоствя по искане на:
1. детето или ученика;
2. родител (настойник), попечител или полагаща грижи за детето институция;
3. директори на учебни заведения, след решение на Педагогическия съвет;
4. училищни настоятелства;
5. читалища;
6. неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на
образованието, развитието и възпитанието на децата и младежите.
7. спортни клубове;
8. Общински съвет Търговище.”
§ 9. В чл. 11, ал. 6, така оформените 2 /два/ пункта, се обособяват като т. 1 и т. 2 и
същата придобива следния вид: „(6) За месечните стипендии, сесиите са:
1. пролетна, с прием на документи от 1 април до 1 май;
2. есенна, с прием на документи от 1 септември до 1 октомври.”.

§ 10. В чл. 11, ал. 7, така оформените 2 /два/ пункта, се обособяват като т. 1 и т. 2 и
същата придобива следния вид: „(7) Комисията разглежда подадените кандидатури по ал. 6
и излиза с решение в срок до:
1. 15 май за пролетната сесия;
2. 15 октомври за есенната сесия.”.
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. текстът на ал. 2, т. 1, се добавя към текста на ал. 2;
2. буква „А) Олимпиади”, става т. 1, към ал. 2;
3. така оформените 2 /два/ пункта към ал. 2, т. 1, се обособяват като буква „а” и
буква „б”;
4. буква „Б) Състезания и конкурси в областта на науката и изкуствата”, става т. 2,
към ал. 2;
5. така оформените 2 /два/ пункта към ал. 2, т. 2, се обособяват като буква „а” и
буква „б”;
6. буква „В) Състезания в областта на спорта”, става т. 3, към ал. 2;
7. така оформените 2 /два/ пункта към ал. 2, т. 3, се обособяват като буква „а” и
буква „б”;
8. текстът на т. 2, към ал. 2, става ал. 3;
9. текстът след на т. 2, към ал. 2, става ал. 4,
10.
така оформените 4 /четири/ пункта към т. 1 от новата ал. 4, се обособяват като
буква „а”, буква „б”, буква „в” и буква „г”;
Чл. 12 придобива следния вид:
„Чл. 12. Определяне на стипения „Търговищко дарование”.
(1) Характеристика на стипендията. Стипендията „Търговищко дарование” е
годишна стипендия и се присъжда само на едно дете или младеж в рамките на една
календарна година.
(2) Критерии за присъждане на годишна стипендия „Търговищко дарование”. Едно
или повече от посочените отличия в рамките на предходните две години, считано към
датата на подаване на кандидатурата:
1. олимпиади:
а) класиране на I-III място на международна олимпиада;
б) класиране на I място на национална олимпиада.
2. състезания и конкурси в областта на науката и изкуствата:
а) класиране на I-III място на международен конкурс или състезание;
б) класиране на I място на национален конкурс или състезание.
3 състезания в областта на спорта:
а) класиране на I-III място на международно състезание;
б) класиране на I място на национално състезание.
(3) При равни постижения по ал. 2, при класирането на кандидатите се вземат
предвид постиженията при овладяване на знания и умения в училище – успех от последния
завършен клас, към датата на подаване на кандидатурата.
(4) Процедура на изплащане на стипендията:
1. стипендията се изплаща на четири равни вноски чрез касата на Община
Търговище или по банков път:
а) първата вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 1 юни;
б) втората вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 15 юли;
в) третата вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 15 октомври;
г) четвъртата вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 15 декември.
2. размерът на стипендията се равнява общо на до 7 минимални работни заплати,
определени за страната към датата на одобрение на кандидата.

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. текстът на ал. 1, придобива следния вид: „Определяне на годишни стипендии.
Характеристика на стипендията.”;
2. така оформените 3 /три/ пункта към ал. 1, т. 2, се обособяват като буква „а”, буква
„б” и буква „в”;
3. текстът на ал. 2, т. 1, се добавя към текста на ал. 2;
4. буква „А) Олимпиади”, става т. 1, към ал. 2;
5. така оформените 2 /два/ пункта към ал. 2, т. 1, се обособяват като буква „а” и
буква „б”;
6. буква „Б) Състезания и конкурси в областта на науката и изкуствата”, става т. 2,
към ал. 2;
7. така оформените 3 /три/ пункта към ал. 2, т. 2, се обособяват като буква „а”, буква
„б” и буква „в”;
8. буква „В) Състезания в областта на спорта”, става т. 3, към ал. 2;
9. така оформените 2 /два/ пункта към ал. 2, т. 3, се обособяват като буква „а” и
буква „б”;
10. текстът на т. 2, към ал. 2, става ал. 3;
11. текстът на ал. 2, към, става ал. 4;
12. така оформените 4 /четири/ пункта към т. 1 от новата ал. 4, се обособяват като
буква „а”, буква „б”, буква „в” и буква „г”.
Чл. 13 придобива следния вид:
„Чл. 13. Определяне на годишни стипендии. Характеристика на стипендията:
1. годишна стипендия се отпуска за период от една календарна година.
2. всяка година се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите:
а) образование, наука и техника;
б) изкуство и култура;
в) спорт.
(2) Критерии за присъждане на годишни стипендии. Едно или повече от посочените
отличия в рамките на предходната година, считано към датата на подаване на
кандидатурата.
1. олимпиади:
а) класиране на I-VI място на международна олимпиада;
б) класиране на I-III място на национална олимпиада.
2. състезания и конкурси в областта на науката и изкуствата:
а) класиране на I-VI място на международен конкурс или състезание;
б) носител на специална награда от международни конкурси и състезания с
конкурсен характер.
в) класиране на I-III място на национален конкурс или състезание.
3. състезания в областта на спорта:
а) класиране на I-VI място на международно състезание;
б) класиране на I-III място на национално състезание.
(3) При равни постижения по т.1, при класирането на кандидатите се вземат предвид
постиженията при овладяване на знания и умения в училище – успех от последния
завършен клас, към датата на подаване на кандидатурата.
(4) Процедурата на изплащане на годишните стипендии:
1. стипендиите се изплащат на четири равни вноски чрез касата на Община
Търговище или по банков път:
а) първата вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 1 юни;
б) втората вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 15 юли;
в) третата вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 15 октомври;
г) четвъртата вноска на стипендията се изплаща не по-късно от 15 декември.
2. размерът на стипендията се равнява общо на до 5 минимални работни заплати,
определени за страната към датата на одобрение на кандидата.

§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. текстът на ал. 1, придобива следния вид: „Определяне на месечни стипендии.
Характеристика на стипендията:”;
2. добавя се нова т. 4 към ал. 1 със следното съдържание: „месечната стипендия се
присъжда на дете или младеж, само веднъж в една календарна година – за едно дете, на
една от сесиите: пролетна или есенна, съобразно чл. 11, ал. 6.”;
Чл. 14 придобива следния вид:
Чл. 14. (1) Определяне на месечни стипендии. Характеристика на стипендията:
1. стипендията се присъжда не дете и/или младеж, с поне три значими изяви на
местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място за
последната година, считано от датата на подаване на кандидатурата;
2. при равни постижения по т.1, при класирането на кандидатите се вземат предвид
постиженията при овладяване на знания и умения в училище – успех от последния
завършен клас, към датата на подаване на кандидатурата;
3. месечната стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца;
4. месечната стипендия се присъжда на дете или младеж, само веднъж в една
календарна година – за едно дете, на една от сесиите: пролетна или есенна, съобразно
чл. 11, ал. 6.
(2) Процедура на изплащане на стипендията:
1. стипендията се изплаща на равни месечни вноски чрез касата на Община
Търговище или по банков път;
2. размерът на стипендията се равнява на 1/5 от минималната работна заплата,
определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, умножена по броя на
месеците.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. текстът на ал. 1, придобива следния вид: „Определяне на финансовото
стимулиране „Отличник на випуск”. Характеристика на финансовото стимулиране
„Отличник на випуск”. Финансовото стимулиране за отличен успех е еднократно и се
присъжда на ученик, който завършва средното си образование с пълно отличие – успех от
Дипломата за средно образование Отличен (6,00), в училище от общинската образователна
система през текущата календарна година, считано към датата на подаване на
кандидатурата.”;
Чл. 15 придобива следния вид:
„Чл. 15. (1) Определяне на финансовото стимулиране „Отличник на випуск”.
Характеристика на финансовото стимулиране „Отличник на випуск”. Финансовото
стимулиране за отличен успех е еднократно и се присъжда на ученик, който завършва
средното си образование с пълно отличие – успех от Дипломата за средно образование
Отличен (6,00), в училище от общинската образователна система през текущата календарна
година, считано към датата на подаване на кандидатурата.
(2) Процедура на изплащане:
1. финансовото стимулиране за отличен успех се изплаща чрез касата на Община
Търговище или по банков път.
2. размерът на еднократното финансово стимулиране за отличен успех е до 1
минимална работна заплата, определена за страната към момента на подаване на
кандидатурата.”
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. така оформените точки: 1.; 2.; 3.; 3.; 4. и 5., се обособяват като т. 1, т. 2, т. 3, т. 4,
т. 5 и т. 6.
2. към текстът на т. 1, се добавя текста: „Приложение № 1” като преди него се
поставя „тире” (–);

3. в новата т. 4 се прави следното изменение: текстът в скоби „сертификати, грамоти
и т.н.”, се заменя с текста: „сертификати, грамоти, протоколи и др.”
Чл. 16 придобива следния вид:
„Чл. 16. При кандидатстване се подават следните документи:
1. формуляр за кандидатстване – Приложение № 1;
2. документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ възрастта;
3. 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);
4. 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”);
5. копие от диплома за средно образование, при кандидатстване за еднократно
финансово стимулиране „Отличник на випуск”;
6. препоръка от преподавател или изявена на местно, национално и/или над
национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.”
§ 16. В Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за условията и реда
за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се добавя нов
§ 2, който има следното съдържание: „§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
община Търговище, приета с Решение № по Протокол № от 31.03.2017 г., влиза в сила,
считано от датата на приемането ѝ – 31.03.2017 г.”

