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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящата Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч е разработена в 

съответствие с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС 298 от 

17.12.2003 г., постановление № 50 на Министерски съвет от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година и съобразно Правила за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца и ученици с изявени дарби на Община Годеч, приети от Общински съвет – Годеч с Решение № 12 от Протокол № 

1/31.01.2019 г. 

Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на децата и за финансовото им подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. 

Закрилата се осъществява от Министъра на културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на младежта и спорта и от 

кметовете на общини. 

Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и на общините 

с постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър. 

За предоставяне на закрила по Раздел II от Общинската програма се предоставят документи и се спазват условията и реда, съгласно 

изискванията на НУРОЗДИД (чл. 13, чл. 14, чл. 15, чл. 16, чл. 17, чл. 18 и чл. 19). Средствата се осигуряват от държавния бюджет.  

Общинската програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч е отворен документ и при 

необходимост може да бъде актуализирана.  
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РАЗДЕЛ II 

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 

ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ /Приета с 

ПМС № 298 на Министерски съвет 

 

 

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

1.Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 

от НУРОЗДИД за:  

- Подпомагане за обучение в курсове по изкуства - майсторски 

класове, летни академии, пленери.  

 

Ученик от държавно училище, финансирано чрез 

Министерството на културата или ученик в частно училище, 

класиран индивидуално през 2020 г. на първо, второ или трето 

място на национален или международен конкурс по 

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища през 2020 г. 

Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерство на 

културата или от частно училище, класиран индивидуално от първо 

до трето място в прогимназиална възрастова група/ състезателна 

група/ категория/ вид/жанр изкуство/инструмент/ 

раздел/направление на национален или международен конкурс, 

включен в Раздел I от Програмата. 

Ученик от VIII до XII клас, до 18-годишна възраст, в държавно 

училище, финансирано чрез Министерство на културата или от 

частно училище, класиран индивидуално от първо до трето място в 
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съответната възрастова група/ състезателна група/ категория/ 

вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление на национален 

или международен конкурс, включен в Раздел I от Програмата. 

Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне 

на документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби - служебна 

бележка от организатора за включване в курс за обучение – 

майсторски клас, лятна академия или пленер, справка от 

организатора за вида и стойността на дейностите, както и документ 

за класиране. 

2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от 

държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано 

чрез Министерство на културата или от общинско и частно 

училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години 

през 2020 г. на първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в 

програмата. 

3. Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 

от НУРОЗДИД за:  

 

- Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;  

- Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни 

Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството 

на образованието и науката, класиран до навършване на 18 години 

през 2020 година по мярка от програмата:  

- индивидуално на първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на 
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лагери;  

- Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, 

олимпиади и състезания организирани от училища, центрове за 

подкрепа на личностно развитие, научни и творчески съюзи, 

фондации, сдружения и фирми. 

изкуството и науката;  

- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, 

балканско първенство или индивидуално на първо място на финали 

на държавно индивидуално първенство или ученически игри;  

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство 

или балканско първенство;  

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от 

отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на 

държавно първенство или на финали на ученически игри.  

 Ученик от частно училище, класиран до навършване на 18 години 

през 2020 година по мярка, включена в Раздел II от програмата. 

 Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне 

на документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби . 
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4. Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД  

 

Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от държавно 

училище, финансирано чрез Министерство на образованието 

класиран до навършване на 18 години през 2020 г. по мярка от 

програмата: 

- индивидуално на първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на 

изкуството и науката;  

- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, 

балканско първенство или индивидуално на първо място на финали 

на държавно индивидуално първенство или ученически игри;  

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство 

или балканско първенство;  

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от 

отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на 

държавно първенство или на финали на ученически игри. 

Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от общинско 

или частно училище, класиран до навършване на 18 години през 

2020 г. на първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в 

Раздел II от Програмата. 
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5. Мерки за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби чрез предоставяне на 

еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:  

 

1. Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез 

Министерството на младежта и спорта или ученик в частно 

училище, класиран до навършване на 18-годишна възраст, по 

спортовете включени в мярка 2 на раздел III от Програмата за 

2020 г.: 

- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, 

балканско първенство или индивидуално на първо място на финали 

на държавно индивидуално първенство; 

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство 

или балканско първенство;  

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от 

отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на 

държавно първенство. 

2. Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез 

Министерство на младежта и спорта, класиран до навършване 

на 18-годишна възраст: 

- индивидуално на първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на 

изкуството и науката. 

5.1. Подпомагане за участие в тренировъчни лагери, национални и Ученик в държавно спортно училище или ученик в частно училище 
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международни спортни състезания по спортове, включени в мярка 

2 от раздел III на програмата за 2020 г.  

 

предоставил:  

- документ за участие в тренировъчен лагер, в държавно или 

международно състезание;  

- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите;  

- документ по чл. 14, ал. 2, удостоверяващ класирането по чл. 14, 

ал. 1 от НУРОЗДИД.  

5.2. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства и наука, 

участие в пленери, национални и международни конкурси, 

олимпиади и състезания. 

Ученик в държавно спортно училище при предоставяне на 

документите по чл. 14 а, ал. 2 от НУРОЗДИД. 

 

6. Стимулиране на деца с изявени дарби чрез стипендия по чл. 

10 от НУРОЗДИД. 

 

Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране в 

държавно спортно училище, финансирано чрез 

Министерството на младежта и спорта, ученик в частно 

училище или ученик в общинско училище, класиран до 

навършване на 18 години по спортовете включени в мярка 2 на 

раздел III от Програмата за 2020 г.: 

- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, 

балканско първенство или индивидуално на първо място на финали 

на държавно индивидуално първенство; 

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, 

балканско първенство; 
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 - спечелил индивидуална награда в колективните спортове от 

отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на 

държавно първенство. 

6.1. Международно първенство и държавно първенство за 

съответната възрастова група и пол, включени в календарите на 

лицензираните български спортни федерации*.  

 

*Лицензираните български спортни федерации са включени в 

регистъра на спортните федерации, воден от министъра на 

младежта и спорта и публикуван на електронната страница на 

Министерство на младежта и спорта - http://mpes.government.bg  

 

6.1.1 Олимпийски игри, Зимни младежки олимпийски игри, 

Световно първенство, Европейско първенство и Балканско 

първенство** включени в календарите на лицензираните български 

спортни федерации по: 

 - олимпийските спортове; - неолимпийските спортове по които 

през учебната 2019/2020 г. се осъществява обучение в спортните 

училища;  

- спортовете включени в Ученическите игри.  

**постигнатото класиране на Балканско първенство да е при 

минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници 

Ученик от VIII до XII клас, класиран в индивидуален спорт до 

навършване на 18 години на първо, второ или трето място на 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и 

балканско първенство по спортовете: спортна акробатика, 

бадминтон, биатлон, бобслей, борба, бокс, вдигане на тежести, 

ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс, 

колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика, модерен петобой, 

плуване, ролери, самбо, скокове батут, скокове във вода, синхронно 

плуване, ски алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски бегови 

дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна 

гимнастика, стрелба с лък, спортна стрелба, спортно катерене, 

скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, 

фехтовка, фигурно пързаляне, шахмат, шорттрек, шотокан карате-

до и художествена гимнастика.  

 

Не се включват: финали на първенства с регламенти на европейски 

регионални първенства, турнири, купи, кръгове.  

 

2.Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години 
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в дисциплина или категория. индивидуална награда на олимпийски игри, световно първенство, 

европейско първенство или балканско първенство в колективните 

спортове баскетбол, бейзбол, водна топка, волейбол, ръгби, 

софтбол, футбол, хандбал, хокей на трева и хокей на лед. 

6.1.2 Финал на държавно първенство* за съответната възрастова 

група и пол, включени в календарите на лицензираните български 

спортни федерации по олимпийските спортове, вписани в 

регистъра на спортните федерации, воден от министъра на 

младежта и спорта и публикуван на електронната страница на 

Министерство на младежта и спорта. 

 

 *Държавните първенства, валидни за предоставяне на закрила, се 

определят от лицензираните български спортни федерации и са 

обобщени в справка публикувана на електронната страница на 

Министерство на младежта и спорта - http://mpes.government.bg 

Постигнатото класиране на Държавно първенство да е при 

минимум участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 

участници в дисциплина или категория. 

1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до 

навършване на 18 години на първо място на финали на държавно 

индивидуално първенство по спортовете: бадминтон, биатлон, 

бобслей, борба, бокс, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, 

голф, джудо, кану-каяк, карате, колоездене, конен спорт, кърлинг, 

лека атлетика, стрелба-трап и скийт, модерен петобой, плуване, 

ролери, скокове батут, скокове във вода, синхронно плуване, ски 

алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски-

скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, стрелба с 

лък, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, сърф, 

таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно 

пързаляне, шорттрек и художествена гимнастика и при спазване на 

следните изисквания:  

 

Не се включват:  

- финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове;  

- в индивидуалните видове спорт дисциплини като щафети, двойки, 

тройки, четворки и др.  
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- финали на състезания по гребен ергометър;  

- финали на лекоатлетически състезания в зала;  

- финали на летни състезания с ролкови ски.  

 

2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 

години индивидуална награда**, от отбор, класиран на първо, 

второ или трето място на финали на държавно първенство в 

олимпийски колективен спорт: баскетбол, водна топка, волейбол, 

бейзбол, ръгби, софтбол, футбол, хандбал, хокей на трева и хокей 

на лед.  

**Индивидуалните награди в колективните спортове са 

публикувани на електронната страница на Министерство на 

младежта и спорта. 

6.2. Финал на международно първенство или държавно първенство 

за хора с увреждания, включени в държавния и международен 

спортен календар на съответните лицензирани спортни 

организации. 

Ученик от VIII до XII, класиран: 

 1. В индивидуален спорт до навършване на 18 години на първо, 

второ или трето място на паралимпийски игри, световно 

първенство, европейско първенство или балканско първенство.  

2. Индивидуално до навършване на 18 години на първо място на 

финали на държавно индивидуално първенство - без щафети, 

двойки, тройки, четворки и др.  

3. Спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в 

колективните спортове на паралимпийски игри, световно 
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първенство, европейско първенство или балканско първенство.  

4. Спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от 

отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на 

държавно първенство в колективен спорт. 

6.3 Финали на държавно първенство за деца в риск по олимпийски 

вид спорт, включени в държавния спортен календар на съответната 

лицензирана спортна федерация, вписана в регистъра на спортните 

федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван 

на електронната страница на Министерство на младежта и спорта. 

Постигнатото класиране да е при минимум участие на 4 спортни 

клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина, без 

щафети, двойки, тройки, четворки и др. 

Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване 

на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално 

първенство по спортовете: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса 

и таекуондо WT. 

6.4.Национален и международен конкурс/олимпиада или 

състезание, включени в раздел I и II на програмата за 2020 г. 

Ученик от VIII до XII клас в държавно спортно училище, 

финансирано от Министерство на младежта и спорта, класиран до 

навършване на 18 години индивидуално в съответната възрастова 

група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, 

инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, 

проект, вид спорт, спортна дисциплина. 
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РАЗДЕЛ III  

ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА 

ОБЩИНА ГОДЕЧ  

ДРУГИ МЕРКИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРАНЕ 

1. Финансово стимулиране 

чрез едногодишна 

стипендия 

Ученик в дневна форма на обучение от I до XII 

клас, класиран до навършване на 18–годишна 

възраст с поне две награди, класиран до трето 

място на регионално, национално и/или 

международно ниво.  

Финансово стимулиране чрез едногодишна стипендия в 

размер на 20 % от минималната работна заплата, 

одобрена за страната към датата на одобрение на 

кандидата.  

2. Еднократна финансова 

награда за индивидуално 

и/или колективно участие 

Всяко дете или ученик/ци в дневна форма на 

обучение от I до XII клас до навършване на 18 – 

годишна възраст класиран/и до трето място на 

конкурс, олимпиада или състезание в една от 

следните области: наука, изкуство или спорт на 

областно/регионално, 

национално/републиканско, международно, 

европейско или световно равнище.  

1. Еднократна финансова награда за индивидуално 

участие: 

I място - 100  лв. 

II място - 75   лв. 

III място - 50  лв. 

2. Еднократна финансова награда за колективно участие: 

I място - 300  лв. 

II място - 200  лв. 

III място - 100 лв. 



14 
 

3. Еднократно финансово 

стимулиране за обучение в 

курсове по изкуства, наука 

и спорт 

Всяко дете или ученик в дневна форма на 

обучение от I до XII клас до навършване на 18 – 

годишна възраст класиран за съответната 

календарна година до трето място на: 

- национален или международен конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

изкуството и науката;  

- в индивидуален спорт на олимпийски 

игри, световно първенство, европейско 

първенство, балканско първенство или 

индивидуално, на първо място на финали на 

държавно индивидуално първенство или 

ученически игри; 

- спечелил индивидуална награда в 

колективни спортове на олимпийски игри, 

световно първенство, европейско първенство 

или балканско първенство. 

Еднократно финансово стимулиране за обучение в 

курсове по изкуства, наука и спорт в размер до 200 лв. 

 

4. Еднократно финансово 

стимулиране за участие в 

подготвителни курсове 

и/или индивидуална 

подготовка за постъпване в 

Всяко дете или ученик в дневна форма на 

обучение от I до XII клас до навършване на 18 – 

годишна възраст класиран до трето място на 

конкурс, олимпиада или състезание в една от 

следните области: изкуство или спорт на 

Еднократно финансово стимулиране за участие в 

подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка 

за постъпване в спортни училища и училища по изкуства 

в размер до 100 лв. 
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спортни училища и 

училища по изкуства 

областно/регионално, 

национално/републиканско, международно, 

европейско или световно равнище.  

 

РАЗДЕЛ IV  

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Финансирането на Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч се 

осъществява от: 

- Раздел II- от държавния бюджет; 

- Раздел III – заложени и гласувани средства от Общински съвет – Годеч в бюджета на Община Годеч.  

2. Редът и необходимите документи за получаване на средства по Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби 

за 2020 година на Община Годеч са определени в чл. 10, чл. 14, чл. 14 а, чл. 16 и чл. 16 а от Наредба за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г. и съобразно Правила за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца и ученици с изявени дарби на Община Годеч, приети от Общински съвет – Годеч с Решение № 12 от Протокол № 

1/31.01.2019 г. 

 

 


