ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА
9135
с. Аврен, Варненска област

ПРЕДСЕДАТЕЛ 05106-22 92

ул. Тодор Ноев №8

ОБЩИНСКА ПРОГРАМA
ЗА МЕРКИТЕ ЗA НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Приета с решение № 50 на заседание №5 проведено на 16.02.2012год.
РАЗДЕЛ І.
Специална закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.5, ал.2 от Наредбата
за условията и реда за осъществявани на закрила на деца с изявени дарби( Приета с ПМС № 298 от 17 декември 2003 г.)
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

1.Насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца с
изявени дарби по чл.8 чрез еднократно
финансово подпомагане

Дете от общинско училище, класирано индивидуално
наЕднократно финансово подпомагане на
дете, в размер до 195,00 лв.
първо, второ или трето място на национален или на
международен конкурс, олимпиада или състезание в
Необходими
Брой деца
областта на науката, изкуството и спорта, включен в
средства
Програмата по чл.11, ал.1, чл.12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби Приета с ПМС № 298 от 17 декември 2003 г.)

1.1 Подпомагане за обучение в курсове в
областта на науката и изкуствата,

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ
или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в

организирани от: училища,
извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи,
фондации, сдружения и фирми.

областта на изкуството и науката, представило препоръка,
покана или служебна бележка за включване в курсове в
областта на науката и изкуството.

1.2 Подпомагане за участие в пленери,
обучителни и възстановителни лагери,
организирани от: училища,
извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи,
фондации, сдружения и фирми.

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ
или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в
областта на изкуството, науката и спорта, представило
препоръка, покана или служебна бележка за включване в
пленери, обучителни и възстановителни лагери.

1.3. Подпомагане за участие в
национални и международни конкурси,
олимпиади и състезания, включени в
програмата но чл.11, ал. 1 за 2012 година.

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ
или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в
областта на изкуството, науката и спорта, представило
препоръка, покана или документ, потвърждаващ
участието в национален и международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата но
чл.11, ал. 1 за 2012 година.

2. Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10, чрез предоставяне на
стипендия.

Ученик в общинско училище до 18 –годишна възраст в дневна форма на обучение, който е класиран
на първо, второ или трето място на национален и международен конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата но чл.11, ал. 1 за 2012 година, представил документ, удостоверяващ
класирането. Дванадесет месечна стипендия в размер на 135,00 лв.

НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ,
ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ, ЗА
КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА

СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ.11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2012 ГОДИНА,
ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РАЗДЕЛ ІI.
Други мерки за насърчаване на децата с изявени дарби
ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С
ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

1.Стимулиране на участието в международни
олимпиади, конкурси и състезания в КОО по
чл. 10 от ЗСОООМУП, организирани от:
общини, извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи.

Ученик в дневна форма на обучение, класиран
на първо, второ или трето място в олимпиада,
конкурс или състезание през 2012год. и
представил покана или друг документ
потвърждаващ индивидуално участие в
международни олимпиади, конкурси и
състезания по чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

Еднократно финансиране в размер до
50% от транспортните и дневни разходи и
такси за участие

2. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на децата 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 2011/2012г. на МОМН,
Националния спортен календар на МОМН,
Националния календар за състезания на
учениците от държавните и общински
училища по изучаване на професии от
професионалните направления на МОМН и
Раздел III т. 1.1 до т.1 . 3 на Общинската
програма.

Ученик в редовна форма на обучение, който е
класиран индивидуално на първо, второ или
трето място в не по-малко от три общински,
национални и международни конкурси,
олимпиади и състезания, представил
документи, удостоверяващи класирането.

Еднократно за календарната година
финансово подпомагане на дете в размер до
50% от минималната работна заплата за
страната, със следната диференциация:

Всичко за раздел II

3 деца

500,00 лв.

до 50,00лв. за класиране на първо, второ или
трето място в три общински/областни/
конкурси и състезания;
до 70,00лв. за класиране на първо, второ
или трето място в два общински/областни/
конкурси и състезания и в един национален
/международен/ конкурс или състезание;
до 90,00 лв. за класиране на първо, второ
или трето място в един общински/областен/
конкурс и състезание и в два национални
/международни / конкурса или състезания.
710,00 лв.

РАЗДЕЛ ІII.
Други мерки за стимулиране на децата и учениците от учебните заведения в община Аврен
ОПЕРАТИВНИ

ДЕЙНОСТИ

МЕРКИ И ЦЕЛИ
1.Насърчаване и
развиване на
творческите
заложби на деца и
ученици, взели
участие в
дейностите от
различни
културнообразователни
области /КОО/ по
чл. 10 от
ЗСОООМУП на
общинско,
национално и
международно
равнище
Всичко за раздел III

ФИНАНСИРАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЬОР

УЧАСТНИЦИ

СРОК

В ЛЕВА
1.Общински конкурс
” Моят роден край”
за авторско
стихотворение, есе и
за рисунка.

150,00 лв.

Дирекция „ОКМДТ”

Училища

Ученици от 7 до
18 години

2.Общински конкурс
” Екофантазии” за
изработка на
предмети от
отпадъчни материали.

200,00 лв.

Дирекция „ОКМДТ”

Училища и детски Деца и ученици от м. Април
градини
5 до 15 години

3.Общински преглед
за изява на детските
танцови състави.

600,00 лв.

Дирекция „ОКМДТ”

Читалища

Детски танцови
състави от
общината

м.септември

м. юни

950,00 лв.

Забележка:
Финансирането на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2012 година се осигурява от:
РАЗДЕЛ І – средства от държавния бюджет.
РАЗДЕЛ ІI и III – средства от местни дейности на обща стойност 1 660,00лв., като се запази правото неусвоените средствата да се прехвърлят
от раздел в раздел.

.
2. Редът и необходимите документи за получаване на средства по Общинската програма и по Наредбата са определени в чл. 10, чл.16 и чл.16а на
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
3.За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията на програмата се прави предложение за решение
от Общински съвет
4.Използвани съкращения:
МОМН – Министерство на образованието,младежта и науката
КОО- Културно-образоватерни области
ЗСОООМУП - Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Председател на Обс:/П/
/М.Черкезов/

