ПРОГРАМА
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

РАЗДЕЛ І. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
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 държавно училище по изкуствата, Еднократно финансово подпомагане на дете,
класирано индивидуално на първо, второ или в размер до три пъти гарантирания
трето място на национален или международен минимален доход за страната.
конкурс, олимпиада или състезание в
областта
на
изкуството,
включен
в
Брой деца
Необходими средства
програмата по чл.11, ал.1 за 2009 г.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по Дете от училищата по изкуствата, представило
15 деца
2 925 лв
изкуства – курсове, майсторски класове, служебна бележка от организатора за включване
летни академии, организирани от държавни за обучение в курс по изкуства и документ за
средни и висши училища по изкуствата.
класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери, Дете от училищата по изкуствата, представило
организирани от държавните училища по служебна бележка от организатора за участие в
изкуствата.
пленер, организиран от държавно училище по
изкуствата и документ за класиране.
1.3. Подпомагане за участие в национални и Дете от училищата по изкуствата, класирано на
международни конкурси, включени в раздел 2 първо, второ или трето място на национален или
от Програмата.
международен конкурс в областта на изкуството
през 2009 година, представило покана за участие
или документ, потвърждаващ участието в
национален
или
международен
конкурс,
олимпиада или състезание, включени в раздел 1,
т.2 от Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени през 2009 година.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:

20 деца

3 900 лв.

5 деца

975 лв.

40

7 800 лв.
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Ученик от държавно училище по изкуствата в
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по дневна форма на обучение, класиран
чл. 10, чрез предоставяне на стипендия.
индивидуално до навършване на 18-годишна
възраст на І, ІІ или ІІІ място на национален
или международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата по чл. 11,
ал.1.

Необходими
финансови
средства за
изплащане на
стипендии
през 2009 г. по
програмата за
2008 г.

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

2.1.ХХІ Национален конкурс за
инструменталисти и певци «Светослав
Обретенов»
Проведен през м. април 2008 г. - Провадия
2.2. Национален клавирен конкурс с
международно участие за руска музика, орг.
МК, РКИЦ, ДМА ”П.Владигеров”, НУИ-Плевен
Провежда се през м. ноември, гр. Плевен

12 месечна стипендия в размер 50 на сто от
минималната работна заплата за страната за
2008 година:
едномесечна стипендия – 120 лв.
12 месечна стипендия – 1320 лв.

За индивидуални изпълнители от втора група – 24 стипендии
от 14 до 18 годишна възраст за специалностите
за 4 м.през
пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас,
2009 г.
ударни инструменти и от 16 до 18 годишна
11520 лв.
възраст за специалностите флейта, обой,
валдхорна.
За индивидуални изпълнители от втора
не
възрастова група – от 15до 18 години.

Необходими
финансови
средства за
изплащане на
стипендии по
програмата за
2009 г.

Общо
необходими
средства за
2009 г.

не

11520 лв.

2 стипендии за
1 месец през
2009 г.
240 лв.

240 лв.

2.3.
Национален
акордеонен
конкурс За индивидуални изпълнители от училища по
“Танцуващи клавиши”- Нови Пазар, орг. МК, изкуствата до 18 год. възраст от пета възрастова
община Нови Пазар, НЧ”Хр.Ботев”
група.
Провежда се м. май – Нови Пазар

5 стипендии
за 5 месеца
през 2009 г.
3000 лв.

3 стипендии
за 7 месеца през
2009 г.
2520 лв.

5520 лв.

2.4. Национален конкурс за гайдари и За индивидуални изпълнители от училища по
инструментални камерни състави “Вълшебни изкуствата до 18 годишна възраст от четвърта
ритми”, гр. Нови Пазар, орг. МК, Община Нови възрастова група.
Пазар и НЧ”Хр.Ботев”
Провежда се м. април – Нови Пазар

9 стипендии
за 4 месеца
през 2009 г.
4320 лв.

3 стипендии за 8
месеца през
2009 г.
2880 лв.

7 200 лв.
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2.5.Национален детски конкурс „Д.Маринов” за
изпълнители на народна музика: певци,
инструменталисти – гр. Варна, орг. МОН,
община Варна, Детски комплекс. Провежда се
м. март – Варна
2.6. ХІІ национален конкурс за млади
изпълнители на творби от чешки и словашки
композитори, гр. Варна, орг. НУИ”Д.Христов”,
Дружество за българо-чешко и българословашко приятелство – Варна, с подкрепата на
МК. Провежда се през през м. март 2009 г. –
Варна
2.7. Национален ученически конкурс за учебна
рисунка по натура, орг. НУИИ «Ил.Петров»,
НХА, МК
Провежда се м. май – София
2.8. Национален младежки конкурс за изящни и
приложни изкуства, орг. МК
Провежда се м. юни – София

За индивидуални изпълнители по народно пеене, 19 стипендии 12 стипендии за
9 месеца през
авал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта за 4 месеца
2009 г.
възрастова група, І категория – до 18 години.
през 2009 г.
12960 лв.
9120 лв.
За индивидуални изпълнители от училище по
изкуствата по пиано, струнни инструменти,
духови инструменти от първа група – до18 год.
възраст.

За участници от 14 до 16 г. и от 16 до 18 г.

Една възрастова група: по живопис, графика,
скулптура, художествена керамика,
художествена дърворезба/мебел, художествена
обработка на метали, художествена тъкан,
рекламна графика/графичен дизайн, детски
играчки, иконопис, пространствен
дизайн/аранжиране/ промишлен дизайн,
театрален, кино и телевизионен декор.
2.9. Национален младежки конкурс за колаж, Една възрастова група
орг. СХУИИ”Ц.Лавренов”, МК, община
Пловдив,
Дружество
на
Пловдивските
художници, СБХ, Межд. Симпозиум „Артколаж” Проведен през м.април 2008 г., Пловдив
2.10. Национален конкурс „Академика” за
Една възрастова група, две категории –
учащи в специализираните фотографски учебни репортажна и артистична фотография
заведения, орг.“Фотографска академия”
Провежда се м. юни – София.
2.11. Пети клавирен конкурс „Класика и
За индивидуални изпълнители от трета

не

22 080 лв.

9 стипендии за 9
месеца през
2009 г.
9720 лв.

9720 лв.

5 стипендии 6 стипендии за 7
за 5 месеца
месеца през
през 2009 г.
2009 г.
3000 лв.
5040 лв.
41 стипендии 36 стипендии за
за 6 месеца
6 месеца през
през 2009 г.
2009 г.
25920 лв.
29520 лв.

8040 лв.

55440 лв.

2 стипендии
за 4 месеца
през 2009 г.
960 лв.

не

960 лв.

6 стипендии
за 6 месеца
през 2009 г.
4320 лв.
3 стипендии

6 стипендии за 6
месеца през
2009 г.
4320 лв.
не

8640 лв.

3600 лв.
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съвременност”, орг.- НУМСИ „Хр.Морфова” –
гр.Стара Загора
Проведен през м. октомври 2008 г.
2.12 Пети национален конкурс с международно
участие „Млади тромпетисти”, орг. НУМСИ
„Хр.Морфова” – гр. Стара Загора
Провежда се през м. ноември 2009 г.
2.13. Национален конкурс “П.Владигеров”, за
пианисти и цигулари – Шумен 2009,
организатор Фондация “П.Владигеров”, Община
Шумен и МК; Провежда се м. 12-22 май 2009 г.
– Шумен
2.14. ХІІ Национален балетен конкурс
«Анастас Петров» - София
Проведен през м.март 2008 г.

възрастова група – от 15 до 18 г.
За индивидуални изпълнители от трета
възрастова група – до 18 г.

2 стипендии за 1
месец през 2009
г.
240 лв.
6 стипендии за 7
месеца през
2009 г.
5040 лв.

За индивидуални изпълнители от група А – от 15
до 18 г., специалности пиано и цигулка

4 стипендии
за 5 месеца
през 2009 г.
2400 лв.

За индивидуални изпълнители от младша
възраст, момичета и момчета от 15 до 18 г.

7 стипендии
не
За 3 месеца
през 2009 г.
2520 лв.
21 стипендии 18 стипендии за
за 3 месеца
9 месеца през
през 2009 г.
2009 г.
7560 лв.
19440 лв.
18 стипендии
не
за
3 месеца през
2009 г.
6480 лв.
5 стипендии 6 стипендии за 8
за 4 месеца
месеца през
през 2009 г.
2009 г.
2400 лв.
5760 лв.

2.15. Национален фолклорен конкурс „Орфеево За индивидуални изпълнители по народно пеене,
изворче” – Стара Загора, орг. Национален кавал, гайда, гъдулка, тамбура и акордеон от ІV
муз.фолклорен съюз. Провежда се м.март
възрастова група, категория І – до 18 години.
2.16. ХІХ Национален конкурс за изпълнение на
българска музикална творба „Върбан Върбанов”
– Бургас, орг.НУМСИ – Бургас, Дружество
„Родни звуци” – Бургас.
Проведен през м. март 2008 г.
2.17. Пети национален конкурс за танцьори
„Златна гега” – Котел,
Провежда се м. април

за 10 месеца
през 2009 г.
3600 лв.
не

За индивидуални изпълнители до 18 години от ІІ
категория, гимназиална група по пиано, цигулка,
нисък щрайх, дървени духови, медни духови,
класическо пеене.
За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова
група – до 18 години

Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.18. Седми международен конкурс за пианисти За индивидуални изпълнители от І-ва възрастова
„Албер Русел” – София; организатори: Френски група – до 18 години
културен институт, ДМА”П.Владигеров”,
СБМТД. Провежда се м.февруари.
2.19. Международен конкурс за
За индивидуални изпълнители

2 стипендии
за 2 месеца
през 2009 г.
480 лв.
2 стипендии

240 лв.

7440 лв.

2520 лв.

27 000 лв.

6480 лв.

8160 лв.

не

480 лв.

3 стипендии за 8

3840 лв.
5

инструменталисти и композитори „Музиката и
земята” – София, орг. Фондация и НМ ”Земята и
хората”, СБМТД. Провежда се м. април
2.20. Международен конкурс за класическа
китара „Ак.Марин Големинов” – Кюстендил,
орг. Ч-ще „Братство”, Община Кюстендил
Провежда се м.април
2.21. Седми международен конкурс “Франц
Шуберт”, гр.Русе, орг. НУИ”В.Стоянов”,
с подкрепата на МК
Провежда се през м. ноември 2009 г. – Русе.
2.22. Осми Международен конкурс за
изпълнение на Немска и Австрийска музика, гр.
Бургас, орг. НУМСИ”П.Владигеров”, обл.
Управа Бургас, общ. Бургас, Клуб “Приятели на
Австрия”, с подкрепата на МК
Провежда се от 23 до 26 април 2009 г. – Бургас
2.24. Международен конкурс “Млади виртуози”,
гр.София, орг. НМУ”Л.Пипков”;
Провежда се м. април – София

инструменталисти до 18 години.
За индивидуални изпълнители от трета
възрастова група – от 16 до 18 години.
За индивидуални изпълнители по пиано и
класическо пеене от ІІ-ра възрастова група – от
15 до 18 години.

за 4 месеца
през 2009 г.
960 лв.
2 стипендии
за 4 месеца
през 2009 г.
960 лв.
не

месеца през
2009 г.
2880 лв.
3 стипендии за 8
месеца през
2009 г.
2880 лв.
6 стипендии за
един месец през
2009 г.
720 лв.
18 стипендии за
8 месеца през
2009 г.
17280 лв.

3840 лв.

720 лв.

За индивидуални изпълнители от категория Б: от
16 до 18 г. за пиано, цигулка, нисък щрайх,
дървени и медни духови инструменти, ударни
инструменти, класическо пеене – общо 6 групи

не

За индивидуални изпълнители от ІІІ-та
възрастова група – от 16 до 18 години,
специалности пиано, цигулка, нисък щрайх, арфа
и класическа китара, акордеон, класическо
пеене, народно пеене и поп и джаз пеене,
дървени духови инструменти, медни духови
инструменти, ударни инструменти
2.25. Международен цигулков конкурс “Проф. За индивидуални изпълнители в две възрастови
Недялка Симеонова”, гр.Хасково, орг. Общ. групи – до 18 години
Хасково, МК, СБК, СМТД, ДМА, АМТИ
Провежда се м. октомври – Хасково
2.29 Международен клавирен конкурс – За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова
„Шуман-Брамс”
–
Пловдив,
орг.
МК, група – до 18 годишна възраст.
общ.Пловдив и НУМТИ”Д.Петков”-Пловдив
Проведен през м.октомври 2008 г. – Пловдив
2.30 Международен конкурс за млади пианисти За индивидуални изпълнители от 15 до 18
„Димитър Ненов”, орг.Община Разград, къща годишна възраст.
музей „Д.Ненов”

не

32 стипендии
за 8 месеца през
2009 г.
30720 лв.

30720 лв.

5 стипендии
за 10 месеца
през 2009 г.
6000 лв.
3 стипендии
за 10 месеца
през 2009 г.
3600 лв.
не

6 стипендии за
2 месеца
1440 лв.

7 440 лв.

не

3600 лв.

2 стипендии за 2
месеца
480 лв.

480 лв.

17280 лв.
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Провежда се от 6 до 10 октомври 2009 г.
2.31 Международен конкурс за пианисти „Юрий
Буков”,орг. СБМТД – София, ОФД – Пловдив,
АМТИ-Пловдив.
Провежда се през м.октомври 2009 г., София.
2.32. Международен клавирен конкурс „ЛистБарток”, орг. Унгарски културен институт и
НМА”П.Владигров”,
Провежда се м. април 2009 г., София.

За индивидуални изпълнители
възрастова група - до 18 години.

първа

не

3 стипендии за 2
месеца
720 лв.

720 лв.

За индивидуално класирани участници в две
възрастови групи - до 18 годишна възраст.

не

4 стипендии
за 6 месеца –
2880 лв.

2880 лв.

10
6

16
8

16

24

БРОЙ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
БРОЙ МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
ОБЩ БРОЙ НАЦИОНАЛНИ
И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ І , т. 1
(еднократно финансово подпомагане)

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ І , т. 2
(стипендии)

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ
В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ І, т.1 и 2:

от

40 деца за 2009 г.

186 деца за 2009 г.

226 деца за 2009 г.

от 2008 год.
за 2009 г.
183
стипендии
102 720 лв.

за 2009 год.
186
стипендии
154 080 лв.

Общо
необходими
средства за
еднократно
финансово
подпомагане
за 2009 г.
7 800 лв.
Общо
необходими
средства за
стипендии за
2009 г.
256 800 лв.
Общо
необходими
средства по
р.І, т.1 и т.2 за
2009 г.
264 600 лв.
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РАЗДЕЛ ІІ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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 държавно училище, класирано
Еднократно финансово
индивидуално на първо, второ или трето място
подпомагане на дете, в размер до
на национален или международен конкурс, три пъти гарантирания минимален
олимпиада или състезание в областта на
доход за страната.
науката, изкуството и спорта, включени в Брой деца
Необходими
програмата по чл. 11, ал.1 за 2009 г.
средства
Дете
от
държавно
училище,
класирано
на
първо,
25
деца
4 875 лв.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по науката и
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
изкуствата, организирани от: училища,
извънучилищни педагогически учреждения, научни и състезание, в областта на изкуството, науката и
спорта, представило препоръка, покана или
творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.
служебна бележка за включване в курсове по
науката и изкуствата.
25 деца
4 875 лв.
1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни Дете от държавно училище, класирано на първо,
второ
или
трето
място
на
конкурс,
олимпиада
или
и възстановителни лагери, организирани от:
състезание в областта на изкуството, науката и
училища, извънучилищни педагогически
спорта, представило препоръка, покана или
учреждения, научни и творчески съюзи, фондации,
служебна бележка за включване в пленер,
сдружения и фирми.
обучителни и възстановителни лагери.
Дете от държавно училище, класирано на първо,
20 деца
3 900 лв.
1.3. Подпомагане за участие в национални и
второ
или
трето
място
на
конкурс,
олимпиада
или
международни конкурси, олимпиади и състезания,
състезание в областта на изкуството, науката и
включени в раздел 2 от програмата.
спорта, представило покана или документ,
потвърждаващ участието в национален или
международен конкурс, включен в раздел 2 от
Програмата с мерки за закрила на деца с изявени
дарби през 2009 г.
70 деца

13 650 лв.
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ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по Ученик в държавно училище до 18чл. 10, чрез предоставяне на стипендия.
годишна възраст в дневна форма на
обучение, който е класиран на І , ІІ
или ІІІ място на национален или
международен конкурс, олимпиада
или състезание, включен в програмата
по чл. 11, представил документ,
удостоверяващ класирането.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В
ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

12 месечна стипендия в размер 50 на сто от
минималната работна заплата за страната за 2009
година:
едномесечна стипендия – 120 лв.
12 месечна стипендия – 1440 лв.

Необходими
финансови
средства за
изплащане на
стипендии през
2009 г. по програмата за 2008 г.
3 стипендии за 2
месеца от 2008 г.
720 лв.

Необходими
финансови
средства по
програмата за
2009 г.

Общо
необходими
средства за
2009 г.

3 стипендии за
10 месеца за
2009 г.
3 600 лв.
7 стипендии
за 9 месеца за
2009 г.
7 560 лв.

4 320 лв.

2.1. Национален конкурс “Моите детски
мечти”, организиран от МОН и НДД.
Провежда се м.февруари - София.

Три възрастови групи в три категории:
литературно творчество, рисунка,
приложно изкуство - пластика

2.2. Национален конкурс “Орфеево изворче”,
организиран от Национален музикалнофолклорен съюз “Орфеево изворче” и Община
Стара Загора, индивидуални изпълнители.
Провежда се м. март – Стара Загора
2.3. Национален конкурс „Диньо Маринов” за
изпълнители на народна музика: солисти певци
и инструменталисти, организиран от МОН,
НДД, ОДК Варна и Община Варна.
Провежда се през м. март – Варна
2.4. Национален конкурс за детски вокални,
вокално-инструментални групи и
индивидуални изпълнители, организиран от
МОН, НДД, ОДК- Пловдив и Община Пловдив.
Провежда се м. април – Пловдив

За индивидуални изпълнители от трета
възрастова група по: народно пеене,
народни инструменти - кавал, гайда,
гъдулка, тамбура и по акордеон

7 стипендии за
3 месеца от 2008 г.
2 520 лв.

За индивидуални изпълнители четвърта
възрастови групи по народно пеене и
нар. инструменти: кавал, гайда, гъдулка,
тамбура.

3 стипендии за
3 месеца от 2008 г.
1080 лв.

3 стипендии
за 9 месеца
за 2009 г.
3 240 лв.

4 320 лв.

Две възрастови групи – 12-14 г, 15-18 г.
за индивидуални изпълнители на забавна
песен

2 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
960 лв.

2 стипендии
за 8 месеца
за 2009 г.
1920 лв.

2880 лв.

10 080 лв.
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2.5. Национален конкурс “Бог е любов”, Шест възрастови групи в четири
организиран от МОН.
категории: стихотворение, разказ или
Провежда се м.май.
есе, рисунка и приложно изкуство
/присъжда се само първо място на
националния етап по статут/
2.6. Национален конкурс за класически,
Една възрастова група – трета, за
характерeн и съвременeн танц, организиран от
индивидуални изпълнители в три
МОН, НДД, ОДК-Бургас, Община Бургас.
категории: класически танц, характерен
Провежда се м.май – Бургас.
танц, съвременен танц.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2 стипендии
за 7 месеца
за 2009 г.
1 680 лв.

2 880 лв.

1 стипендия за 5
месеца от 2008 г.
600 лв.

3 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
2520 лв.

3 120 лв.

2.7. Национален конкурс за стихотворение и
есе “Живеем в земята на Ботев”, организиран
от МОН, НДД,ЦРД – Враца и Община Враца.
Провежда се м. май – Враца.

Две възрастови групи в две категории:
стихотворение и есе

3 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1800 лв.

3 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
2520 лв.

4 320 лв.

2.8. Национален конкурс за детска рисунка
“Мисия спасител”, организиран от МОН, МИС
и НДД.
Провежда се м. октомври – София.

Една възрастова група – трета, за
индивидуални участници в три категории
степен на обучение: разширено или
профилирано, специални училища и
общообразователни училища
Две възрастови групи в две категории:
живопис и графика.

6 стипендии за 10
месеца от 2008 г.
7 200 лв.

6 стипендии за
2 месеца за
2009 г.
1440 лв.

8 640 лв.

2 стипендии за 10
месеца от 2008 г.
2 400 лв.

2 стипендии за
2 месеца за
2009 г.
480 лв.

2 880 лв.

3 стипендии за
1 месец
за 2009 г.
360 лв.

4 320 лв.

2.9. Национален конкурс по живопис и графика
„Врачанска есен”, организиран от МОН и
Община Враца.
Провежда се м. октомври – Враца.
2.10. Национален ученически конкурс,
организиран от Национален клуб „Родолюбие”,
МОН, НДД и др.
Провежда се м. ноември – София.

Две възрастови групи за индивидуални
участници в две категории - реферат и
есе.

3 стипендии за 11
месеца от 2008 г.
3 960 лв.

2.11. Национален конкурс по народно
приложно изкуство “От Коледа до
Васильовден”, организиран от МОН и НДД.
Провежда се м. декември – София.

Две възрастови групи в две категории:
керамика; декоративни пана и тъкани.

1 стипендии за 12
месеца от 2008 г.
1440 лв.

1 440 лв.
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Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ,
СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В
ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
2.12. Национални зимни математически
състезания и състезания по информатика.
Провеждат се м. февруари, Варна-Бургас.
2. 13. Национална олимпиада по химия и
опазване на околната среда
Провежда се м.март, Димитровград.

Четири състезателни групи по
информатика – a,b,c,d; седем
състезателни групи по математика – 6-12
клас и три състезателни групи по
математическа лингвистика.
Една възрастова група – до 18 годишна
възраст.

Необходими
финансови
средства за
изплащане на
стипендии през
2009 г. по програмата за 2008 г.
2 стипендии за 2
месеца от 2008 г.
480 лв.

Необходими
финансови
средства по
програмата за
2009 г.

Общо
необходими
средства за
2009 г.

2 стипендии за
10 месеца за
2009 г.
2400 лв.

2 880 лв.

2 стипендии за 3
месеца от 2008 г.
720 лв.

2 стипендии за
9 месеца за
2009 г.
2 160 лв.
2 стипендии за
9 месеца за
2009 г.
2 160 лв.
2 стипендии за
9 месеца за
2009 г.
2 160 лв.
2 стипендии за
9 месеца за
2009 г.
2 160 лв.
1 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
960 лв.

2 880 лв.

2.14. Национален пролетен математически
турнир.
Провежда се м. март – Пловдив.

Пет състезателни групи – до 18 годишна
възраст.

2. 15. Национално пролетно състезание по
физика.
Провежда се м. март – Велинград.

Шест състезателни групи – до 18
годишна възраст.

2 стипендии за 3
месеца от 2008 г.
720 лв.

2.16. Национално състезание за ключови
компетентности по природни науки,
организирано от МОН.
Провежда се м. март, Ловеч.
2.17. Национална олимпиада по руски език.
Провежда се м. април – Плевен.

Две състезателни групи – до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 3
месеца от 2008 г.
720 лв.

Четири възрастови групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 3
месеца от 2008 г.
720 лв.

1 стипендия за 4
месеца от 2008 г.
480 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

1 440 лв.

2.18. Национално състезание-тест по български Една възрастова група - до 18 годишна
език и литература за учениците в VІІ клас.
възраст.
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Провежда се м. април.
2.19.Национално състезание-тест по
математика за учениците в VІІ клас.
Провежда се м. април.
2.20. Национално състезание по химия и
опазване на околната среда, организирано от
МОН. Провежда се м. април, Видин.

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.
Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
960 лв.

2.21. Национална олимпиада по биология и
здравно образование.
Провежда се м. април, Перник.

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

1 стипендия 4
месеца от 2008 г.
480 лв.

2.22. Национална олимпиада по философия.
Провежда се м.април, Велико Търново

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

1 стипендия 4
месеца от 2008 г.
480 лв.

2.23. Национална олимпиада по английски
език.Провежда се м. април, Русе.

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

1 стипендия 4
месеца от 2008 г.
480 лв.

2.24. Национална олимпиада по информатика.
Провежда се м.април, Русе.

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
960 лв.

2. 25. Национален конкурс за научна
разработка и есе “За хляба наш…”,
организиран от МОН и НДД, ФХСБ, ОДКБлагоевград и Община Благоевград.
Провежда се м.април – Благоевград.
2.26. Национална олимпиада по испански език.
Провежда се м. април, София.

Една възрастова група в две категории за
ученически проект и за есе.

2 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
960 лв.

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

1 стипендия 4
месеца от 2008 г.
480 лв.

2.27. Национални конкурси по физика и по
Две състезателни групи - до 18 годишна
астрономия в Интернет „Физиката в моите очи” възраст.

1 стипендия 4
месеца от 2008 г.

2 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
1920 лв.
1 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
960 лв.
1 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
960 лв.
1 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
960 лв.
2 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
1920 лв.
2 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
1920 лв.
1 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
960 лв.
1 стипендии за
8 месеца за

2 880 лв.

1 440 лв.

1 440 лв.

1 440 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

1 440 лв.

1 440 лв.
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и „Ловци на небесни съкровища”.
Провежда се м. април – Варна.

480 лв.

2009 г.
960 лв.
2 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
1920 лв.
2 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
1920 лв.
6 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
5 760 лв.
1 стипендии за
8 месеца за
2009 г.
960 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.

2.28. Национална олимпиада по немски език.
Провежда се м. април, Ямбол.

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
960 лв.

2.29. Национална олимпиада по география и
икономика.
Провежда се м. април, Бургас.

Две възрастови групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
960 лв.

2.30. Национална олимпиада по техническо
чертане.
Провежда се м. април, Пловдив.

Три състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

6 стипендии за 4
месеца от 2008 г.
2 880 лв.

2.31. Национално състезание по компютърни
мрежи.
Провежда се м.април, София.

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

1 стипендия 4
месеца от 2008 г.
480 лв.

2.32. Национална олимпиада по история и
цивилизация.
Провежда се м. май, Ловеч.

Две възрастови групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2. 33. Национална олимпиада по гражданско
образование.
Провежда се м. май, Варна.

Три възрастови групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2.34. Национална олимпиада по математика
Провежда се м.май ,София.

Три състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

3 стипендии 5
месеца от 2008 г.
1800 лв.

2.35. Национална олимпиада по математическа
лингвистика.
Провежда се м. май, Стара Загора.

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

3 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
2 520 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.

2 880 лв.

2 880 лв.

8 640 лв.

1 440 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

4 320 лв.

2 880 лв.
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1680 лв.
3 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
2 520 лв.

2.36. Национален конкурс “Млади таланти”,
организиран от МОН /част от рамковите
програми на Европейския съюз за научни
изследвания/.
Провежда се м.май – София.
2.37. Национална олимпиада поинформационни
технологии.
Провежда се м. май, Монтана.

Една възрастова група до 18 години за
проекти в три категории: естествени
науки, комуникационни и
информационни технологии и социални
науки.
Две възрастова група - до 18 годишна
възраст.

2.38. Национална олимпиада по физика.
Провежда се м. май, Плевен.

Една възрастова група - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2.39. Национална олимпиада по астрономия.
Провежда се м. май, Хасково

Три състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2.40. Национален пролетен турнир по
информатика.
Провежда се м.юни – Ямбол

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 6
месеца от 2008 г.
1440 лв.

2.41. Национален конкурс за ученическо фото и
видео изкуство, организиран от МОН, НДД,
ОДК Пловдив и Община Пловдив.
Провежда се м. юни – Пловдив

Две възрастови групи в категориите А и
Б - фотография и видеофилм.

2 стипендии за 6
месеца от 2008 г.
1440 лв.

2.42. Математическо състезание „Европейско
Кенгуру”- финален етап, организирано от
Съюза на математиците в България и МОН.
Провежда се м. юни.

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 6
месеца от 2008 г.
1440 лв.

2 стипендии за
6 месеца за
2009 г.
1440 лв.

2 880 лв.

2.43. Национално състезание по природни
науки и екология, организирано от МОН.
Провежда се м. октомври, Ямбол.

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

3 стипендии за 2
месеца от 2008 г.
720 лв.

3 стипендии за
10 месеца за
2009 г.

4 320 лв.

3 стипендии 5
месеца от 2008 г.
1800 лв.
2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
6 месеца за
2009 г.
1440 лв.
2 стипендии за
6 месеца за
2009 г.
1440 лв.

4 320 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.
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2.44. Национален есенен турнир по
информационни технологии “Компютърните
приложения в класната стая”.
Провежда се м. ноември – Шумен.
2.45. Национален есенен турнир по
информатика.
Провежда се м. ноември – Шумен.

Три състезателни групи

2 стипендии за 1
месец от 2008 г.
240 лв.

Пет състезателни групи - до 18 годишна
възраст.

2 стипендии за 1
месец от 2008 г.
240 лв.

2.46. Национално есенно състезание по физика.
Провежда се м. ноември – Варна.

Шест състезателни групи - до 18
годишна възраст.

2 стипендии за 1
месец от 2008 г.
240 лв.

2.47. Национален конкурс по гражданско
образование “Хората – еднакви и различни”,
организиран от МОН и НДД.
Провежда се м. декември – София.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В
ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И
ИЗКУСТВАТА

Две възрастови групи - до 18 годишна
възраст.

2.48. Международна научна олимпиада на
Европейския съюз.
Провежда се м. март-април – Испания.

Необходими
финансови
средства за
изплащане на
стипендии през
2009 по програмата за 2008 г.
2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2.49. Международна олимпиада по философия.
Провежда се м. май – Брашов, Румъния.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1200 лв.

2.50. Международна Менделеева олимпиада.
Провежда се м. май – Туркменистан.

2 стипендии за 5
месеца за 2008 г.
1200 лв.

3 600 лв.
2 стипендии за
11 месеца за
2009 г.
2 640 лв.
2 стипендии за
11 месеца за
2009 г.
2 640 лв.
2 стипендии за
11 месеца за
2009 г.
2 640 лв.
2 стипендии за
12 месеца за
2009 г.
2 880 лв.
Необходими
финансови
средства по
програмата за
2009 г.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

Общо
необходими
средства за
2009 г.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.
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2.51. Международен детски конкурс “Слънце,
радост, красота”, организиран от МОН, НДД,
Община Несебър и ОДК – Несебър.
Провежда се м. юни – гр. Несебър.
2.52. Международен екологичен форум
„Сребърна” - Конкурс за ученически
индивидуални проекти по екология и опазване
на околната среда. Организира се от МОН,
НДД, ЦУТНТ, сдружение „Екосвят” и Община
Силистра, Фондация „Еврика”
Провежда се м. юни – гр. Силистра.
2.53. Международен конкурс за изкуства
„Радост на брега”, организира МОН, РИО,
Община Бургас, Етнографски комплекс, Бургас
Провежда се м. юни – Бургас.
2.54. Международна олимпиада по математика.
Провежда се м.юли – Германия.

Две възрастови групи за индивидуални
изпълнители в три категории: народна
песен; забавна и естрадна песен; пиано

3 стипендии за 6
месеца от 2008 г.
2 160 лв.

Една възрастова група за индивидуален
проект.

2 стипендии за 6
месеца от 2008 г.
1440 лв.

Възрастова група 12-14 г. – народна
песен;
Възрастова група 15-18 г. – забавна,
популярна песен
2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1 200 лв.

2.55. Международна олимпиада по физика.
Провежда се м.юли – Мексико.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1 200 лв.

2.56. Международна олимпиада по биология.
Провежда се м. юли – Япония.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1 200 лв.

2.57. Международна олимпиада по химия.
Провежда се м. юли – Великобритания.

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1 200 лв.

2.58. Международна географска олимпиада.
Провежда се м. юли, Мексико

2 стипендии за 5
месеца от 2008 г.
1 200 лв.

1680 лв.
3 стипендии за
6 месеца за
2009 г.
2160 лв.
2 стипендии за
6 месеца за
2009 г.
1440 лв.

2 стипендии за
6 месеца за
2009 г.
1440 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.
1680 лв.
2 стипендии за
7 месеца за
2009 г.

4 320 лв.

2 880 лв.

1440 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.

2 880 лв.
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2.59. Международна олимпиада по
информатика.
Провежда се м. август – България
2. 60. Международен конкурс за изпълнители
на детска и забавна песен „Речни ноти”,
Тутракан, организира МОН, НДД, СБК, ОДК и
Община Тутракан.
Провежда се м. септември – гр. Тутракан
2.61. Международна олимпиада по астрономия
Провежда се м. октомври – Бразилия

2 стипендии за 8
месеца от 2008 г.
1920 лв.
3 възрастови групи за индивидуален
изпълнител на детска и забавна песен.

1 стипендия за 9
месеца от 2008 г.
1080 лв.

1680 лв.
2 стипендии за
4 месеца за
2009 г.
960 лв.
1 стипендия за
3 месеца за
2009 г.
360 лв.

2 880 лв.

1 440 лв.

2 стипендии за 10
месеца от 2008 г.
2 400 лв.

2 стипендии за
2 месеца за
2009 г.
480 лв.

2 880 лв.

12 стипендии за 6
месеца от 2008 г.
8 640 лв.

12 стипендии
за 6 месеца за
2009 г.
8 640 лв.
10 стипендии
за 6 месеца за
2009 г.
7 200 лв.
1 стипендия за
6 месеца за
2009 г.
720 лв.

17 280 лв.

Г. ДЪРЖАВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
2.62.Ученически игри от Националния спортен Две възрастови групи, 9 вида спорт, 6
календар на МОН.
дисциплини в лека атлетика /без
Провеждат се м. май-юни
щафета/; 4 дисциплини плуване /без
щафета.
2.63.Ученически игри за учениците със
Възрастова група до 18 г. в 9 вида спорт.
специални образователни потребности от
Националния спортен календар на МОН.
Провежда се м. февруари – м. юни
2.64. Ученически игри за деца от ДОВДЛРГ.
Възрастова група до 18 години.
Провеждат се м. май-юни

БРОЙ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В
ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

12

БРОЙ НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ,
СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В

36

10 стипендии за 6
месеца от 2007 г.
7 200 лв.
1 стипендия за 6
месеца от 2008 г.
720 лв.

14 400 лв.

1 440 лв.
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ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
БРОЙ МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ

14

БРОЙ ДЪРЖАВНИ УЧЕНИЧЕСКИ
СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
ОБЩ БРОЙ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ
И КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА ЗА 2009 г.

3

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІ, т. 2
/стипендии/:

65
152 деца за 2009 г.

От 2008 год.
за 2009 г.
148 стипендии
90 000 лв.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІ, т. 1
/еднократно финансово подпомагане/ :

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІ, т. 1 и т. 2:

70 деца за 2009 г.

за 2009 год.
222 деца

За 2009 г.
152
стипендии
129 120

Общо
необходими
средства за
стипендии
за 2009 г.
219 120 лв.
Общо
необходими
средства за
еднократно
финансово
подпомагане
за 2009 г.
13 650 лв.
Общо
необходими
средства по
р.ІІ, т.1 и т.2
за 2009 г.
232 770 лв.
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РАЗДЕЛ ІІІ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

1. Насърчаване на творческите заложби и Дете, класирано на първо, второ или Еднократно подпомагане на дете, в размер до
потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез трето място на национален конкурс три пъти гарантирания минимален доход за
еднократно финансово подпомагане.
в областта на науката, включен в страната
програмата по чл.11, ал. 1 за 2009
година.
1.1 Подпомагане на обучение в курсове по науката, Дете от държавно училище, на възраст
организирани
в
училищата,
извънучилищни от 15 до 18 год., класирано на първо,
20 деца
3 900 лв.
педагогически
центрове,
творчески
съюзи, второ или трето място на конкурс в
фондации, фирми, сдружения
областта на науката, представило
препоръка, покана или служебна
бележка за включване в курсове по
наука и документ за класиране.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:

2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, Ученик в държавно училище до 18чрез предоставяне на стипендия.
годишна възраст в дневна форма на
обучение, който е класиран
индивидуално на І , ІІ или ІІІ място
на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание,
включен в програмата по чл. 11,
представил документ,
удостоверяващ класирането.

20 деца

3 900 лв.

12 месечна стипендия в размер 50 на сто от
минималната работна заплата за страната за
2009 година:
едномесечна стипендия – 120 лв.
12 месечна стипендия – 1440 лв.

19

Б. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

2.1. Национален ученически горски конкурс.
Провежда се м. април - София

Възрастова група - от 15 до 18 години.

2.2. Национален конкурс по фермерство в две
направления:
Растениевъдство
Животновъдство
Провежда се м. март – Ст. Загора
2.3. Национален конкурс за проектиране на мебели
Провежда се м.април – София

Възрастова група – от 15 до 18 години.

2.4. Национален конкурс по хранителни технологии
и техника
Провежда се м.ноември - Пловдив
2.5. Национален ученически конкурс „Родолюбие”,
Организиран от национален клуб „Родолюбие”,
МОН, НДД.
Провежда се м.ноември - София
2.6. Национален конкурс за научна разработка
“Какво знаете за хляба?”, организиран от МОН и
НДД, ФХСБ, ОДК-Благоевград и Община
Благоевград. Провежда се м.април – Благоевград.
2.7. Национален конкурс за ученическо фото и видео
изкуство, организиран от МОН, НДД, ОДК-Пловдив,
Община Пловдив.
Провежда се м. юни - София

Възрастова група – от 15 до 18 години.

Възрастова група – от 15 до 18 години.

Необходими
финансови
средства по
програмата за
2009 г.

3 стипендии за
8 месеца
2880 лв.

3840 лв.

3 стипендии за
3 месеца
1080 лв.

6 стипендии за
9 месеца
6480 лв.

7560 лв.

1 стипендия за
4 месеца
480 лв.
не

Участие в три категории: реферат,
презентация, есе.
Възрастова група – от 15 до 18 години
Възрастова група – от 15 до 18 години.

Участие в две категории: А и Б
(фотография и видеофилм).
Възрастова група – от 15 до 18 години

Общо
необходими
средства за
2009 г.

Необходими
финансови
средства за
изплащане на
стипендии през
2009г. по
програмата за
2008 г.
2 стипендия за
4 месеца
960 лв.

не
1 стипендия за
4 месеца
480 лв.
не

3 стипендии за
8 месеца
2880 лв.
3 стипендии за
1 месец
360 лв.
1 стипендия за
1 месец
120 лв.
3 стипендии за
8 месеца
2880 лв.
1 стипендия за
6 месеца
720 лв.

3360 лв.
360 лв.
120 лв.

3360лв.
720 лв.
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Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.8. Международен екологичен форум „Сребърна”.
Конкурс за ученически индивидуални проекти по
екология и опазване на околната среда, организиран
от МОН, НДД, сдружение „Екосвят”, Община
Силистра, фондация „Еврика”.
Провежда се м.юни – гр. Силистра.

Възрастова група – от 15 до 18 години.

БРОЙ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

7

БРОЙ МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ

1

ОБЩ БРОЙ НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА 2009 г.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІІ, т. 2:

8

21 деца за 2009 г.

не

от 2008 г.
за 2009 год.
3 000 лв.

1 стипендия за
6 месеца
720 лв.

за 2009 год.
17 040 лв.
21 стипендии

7 стипендии
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІІІ, т. 1 и 2:
41

720 лв.

Общо
необходими
средства за
2009 г.
/стипендии/
20 040 лв.
Общо
необходими
средства за
2009 г.
23 940 лв.
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РАЗДЕЛ ІV. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА
1. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби по чл. 8
чрез еднократно финансово подпомагане.
1.1.Подпомагане за участие в национални и
международни състезания включени в Държавния
и международен спортен календар /ДМСК/ на
съответната БФС.
1.2.Подпомагане за обучение в курсове по спорт,
на деца с увреждания организирани от държавни
средни и висши училища по спорт, Българска
параолимпийска асоциация /БПА/ и Спортна
федерация на глухите в България /СФГБ/

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

Дете, класирано на първо, второ или трето Еднократно финансово подпомагане на
място на международно състезание или дете, в размер до три пъти гарантирания
държавно първенство в 2009 година.
минимален доход за страната.
Брой деца
Необходими средства
Дете от ДСУ постигнало спортен резултат, на
възраст от 14 до 18 години, представило
служебна бележка, покана или документ,
35 деца
6 825 лв.
потвърждаващ участие в състезание включено
в ДМСК и резултат съгласуван с БСФ.
Дете с физически или със сензорни
увреждания
от
специално
училище,
постигнало спортен резултат до навършване
15 деца
2 925 лв.
на 18 годишна възраст, представило служебна
бележка за включване в курс по спорт,
документ за класиране и резултат съгласуван с
БПА и СФГБ

1.3.Подпомагане за участие в обучителни и Дете с физически или със сензорни
възстановителни лагери на деца с увреждания увреждания
от
специално
училище,
организирани от БПА и СФГБ
постигнало спортен резултат до навършването
18 годишна възраст, представило служебна
бележка за включване в лагер организиран от
БПА и СФГБ, документ за класиране и
резултат съгласуван с БПА и СФГБ

20 деца

3 900 лв
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1.4.Подпомагане за участие в национални и Дете с физически или със сензорни
международни състезания включени в ДМСК
увреждания
от
специално
училище,
постигнало спортен резултат до навършването
18 годишна възраст, представило служебна
бележка, покана или документ, потвърждаващ
участието в състезание включено в ДМСК и
резултат съгласуван с БПА и СФГБ
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. Ученик класиран на първо, второ или трето
10, чрез предоставяне на стипендия.
място на международно състезание или на
първо място на финали на държавно
първенство, включени в програмата по чл.
11, ал.1.

20 деца

3 900 лв

90

17 550 лв.

12 месечна стипендия в размер 50 на сто от
минималната работна заплата за страната
за 2009 година:
едномесечна стипендия – 120 лв.
12 месечна стипендия – 1 440 лв.
необходими
необходими
финансови
финансови
средства за
средства за
изплащане на изплащане на
стипендии през
стипендии
2009 г. по
през 2009 г. по
програмата за програмата за
2009г.
2008 г.

2.1.Международни състезания и финали на
държавни първенства за различни възрастови
групи и пол, включени в календара на
съответната БСФ

Ученик от държавно спортно училище, на 110 стипендии 110 стипендии
възраст от 14 до 18 години, постигнал спортен за 6 месеца по за 6 месеца по
резултат през 2008г., съгласуван с БСФ и 120 лв. през
120 лв. през
представил съответния документ.
2009 г. – общо 2009 г.- общо
79 200 лв.
79 200 лв.

2.2.Международни състезания и финали на
държавни първенства за различни възрастови
групи и пол, включени в календара на
съответната БСФ

Ученик с физически или със сензорни 30 стипендии 30 стипендии
увреждания от специално училище, до за 6 месеца по за 6 месеца по
120 лв. през
навършването на 18 годишна възраст 120 лв. през
постигнал спортен резултат през 2008г., 2009г. - общо 2009 г. - общо
21 600 лв.
21 600 лв.
съгласуван с БПА и СФГБ и представил
съответния документ

Общо
необходими
средства за
2009 г.

158 400 лв.

43 200
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ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
РАЗДЕЛ ІV , т. 1 (еднократно финансово
подпомагане)
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
РАЗДЕЛ ІV , т. 2 (стипендии)

140 деца за 2009 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ
В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ ІV, т.1 и 2:

230 деца за 2009 г.

90 деца за 2009 г.

17 550 лв.
от 2008 г. за
2009 г.
140
стипендии
100 800 лв.

за 2009 год.
140
стипендии
100 800 лв.

Общо
необходими
средства за
стипендии за
2009 г.
201 600 лв.
Общо
необходими
средства по
р.ІV, т.1 и т.2
за 2009 г.
219 150 лв.
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РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби по чл. 8
чрез еднократно финансово подпомагане.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по
изкуства, наука и спорт.
1.2. Подпомагане за участие в
обучителни и възстановителни лагери.

пленери,

1.3.Подпомагане за участие в национални и
международни
конкурси,
олимпиади
и
състезания.

ФИНАНСИРАНЕ

Дете от общинско училище, класирано Еднократно финансово подпомагане на
индивидуално на първо, второ или трето дете, в размер до три пъти гарантирания
място на национален или международен минимален доход за страната.
конкурс, олимпиада или състезание,
Брой деца
Необходими средства
включени в раздели І – ІV на програмата.
Дете от общинско училище, представило
служебна бележка от организатора за
включване в курс за обучение и документ за
150 деца
29 250 лв
класиране.
Дете от общинско училище, представило
служебна бележка от организатора за
включване в лагер и документ за класиране.
150 деца
29 250 лв
Дете от общинско училище, представило
служебна бележка, покана или документ,
потвърждаващ участие в национален или
50 деца
9 750 лв
международен конкурс, олимпиада или
състезание.
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:

350 деца

68 250 лв.
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2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. Ученик от общинско училище в дневна
10, чрез предоставяне на стипендия.
форма на обучение, класиран индивидуално
до навършване на 18-годишна възраст на
първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в
раздел І – ІV на програмата по чл. 11, ал.1.

12 месечна стипендия в размер 50 на сто от
минималната работна заплата за страната
за 2009 година:
едномесечна стипендия – 120 лв.
12 месечна стипендия – 1320 лв.
необходими
необходими
финансови
финансови
средства за
средства за
изплащане на изплащане на
стипендии през
стипендии
2009 г. по
през 2009 г. по
програмата за програмата за
2009г.
2008 г.

Общо
необходими
средства за
2009 г.

Национални
и
международни
конкурси, Ученик от общинско училище, представил 540 стипендии 700 стипендии
олимпиади или състезания, вклучени в раздели І – документ за класирането.
за 5 месеца по за 7 месеца х
ІV на програмата по чл.11, ал.1.
120 лв. –
120 лв. през
324 000 лв.
2009 г. –
588 000 лв.

912 000 лв.

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА:
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
РАЗДЕЛ V, т. 1 (еднократно финансово
подпомагане)
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В
РАЗДЕЛ V, т. 2 (стипендии)
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ
В ПРОГРАМАТА ПО РАЗДЕЛ V, т.1 и 2:

350

68 250 лв.

700

912 000 лв.

1050

980 250 лв.
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Обобщена справка
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

НЕОБХОДИМИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Общ брой на децата, обхванати в програмата
по раздели І – V, т. 1 (еднократно финансово
подпомагане
Министерство на културата
Министерство на образованието и науката
Министерство на земеделието и храните
Държавна агенция за младежта и спорта
Общини
Всичко:

40 деца
70 деца
20 деца
90 деца
350 деца
570 деца

7 800 лв.
13 650 лв.
3 900 лв.
17 550 лв.
68 250 лв.
111 150 лв.

Общ брой на децата, обхванати в програмата
по раздели І – V, т. 2 (стипендии)
Министерство на културата
Министерство на образованието и науката
Министерство на земеделието и храните
Държавна агенция за младежта и спорта
Общини
Всичко:

186 деца
152 деца
21 деца
140 деца
700 деца
1 199 деца

256 800 лв.
219 120 лв.
20 040 лв.
201 600 лв.
912 000 лв.
1 609 560 лв.

Всичко деца, обхванати в програмата:
Всичко финансови средства по програмата:

1769 деца
-

1 720 710 лв.
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МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

НЕОБХОДИМИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Общ брой на децата, обхванати в програмата
по раздели І – V, т. 1 и т.2.
Раздел І. Министерство на културата
- еднократни
- стипендии
Всичко:

40 деца
186 деца
226 деца

7 800 лв.
256 800 лв.
264 600 лв.

Раздел ІІ. Министерство на образованието
и науката
- еднократни
- стипендии
Всичко:

70 деца
152 деца
222 деца

13 650 лв.
219 120 лв.
232 770 лв.

Раздел ІІІ. Министерство на земеделието
и храните
- еднократни
- стипендии
Всичко:

20 деца
21 деца
41 деца

3 900 лв.
20 040 лв.
23 940 лв.

Раздел ІV. Държавна агенция за младежта
и спорта
- еднократни
- стипендии
Всичко:

90 деца
140 деца
230 деца

17 550 лв.
201 600 лв.
219 150 лв.

Всичко:

350 деца
700 деца
1050 деца

68 250 лв.
912 000 лв.
980 250 лв.

Общо по раздели І-V:

1769 деца

1 720 710 лв.

Раздел V. Общини
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