ПРОЕКТ!

ПРАВИЛА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
I. ЦЕЛИ
С настоящите правила се цели стимулирането на деца и младежи от Община Провадия,
изявени в науката, културата и спорта, насърчаването на техните творчески заложби и
потребности. На децата и младежите следва да бъдат предоставени оптимални условия от
учебните заведения, спортните клубове и културните институции за осмисляне на свободното
време и развитието на талантите им.
Правилата определят критериите, редът и начина на отпускане и отчитането на средствата
от бюджета на Община Провадия, определени за подпомагане на деца с изявени дарби и
творчески заложби.
II. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
Община Провадия насърчава и подпомага деца и младежи с изявени дарби чрез:
1. Осигуряване на бази за качествено образование, развитие на творческите способности и
спортните изяви: спортните бази на общината, училища, детски градини, ЦПЛР- ОДК , читалища
и др;
2. Осигуряване на извънкласни форми за занимания;
3. Подпомагане организирането и участието на изявени деца и младежи в конкурси,
обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, олимпиади и др.;
4. Организиране от Община Провадия на образователни, спортни и културни събития,
чрез които изявените деца и младежи могат да демонстрират знанията и възможностите си;
5. Проучване на желанията и интересите на децата с изявени таланти и насочването им
към подходящи форми за ангажиране на свободното време;
6. Морално, материално стимулиране и/или финансово подпомагане, чрез бюджета на
Община Провадия;
III. КРИТЕРИИ ЗА МОРАЛНО, МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ И/ИЛИ ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
Право на стимулиране и подпомагане имат:
1.
Деца или младежи, живущи на територията на Община Провадия, които са
обхванати от образователната система в предучилищна възраст, начален, прогимазиален и
гимназиален етап на обучение, както и деца до 5 годишна възраст, живущи на територията на
Община Провадия (независимо дали посещават детска градина);
2.
Право на морално и материално стимулиране по Правилата има всяко дете или
младеж с доказани изяви на местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в
областта, за която кандидатства;
3.
Право на финасово стимулиране по Правилата имат деца или младежи след
класиране на I, II или III място на регионални, национални, международни ученически
олимпиади и национални състезания от каледара на МОН;
4.
Право на финасово стимулиране по Правилата имат деца или младежи класирани
за участие в национално и международно състезание, конкурс, или научна конференция при
поетапно преминаване и класиране на всички по- нисши етапи;
5.
Право на финасово стимулиране имат деца или младежи носители на награда
Гран При или специална награда на национален или международен конкурс;
6.
Право на финасово стимулиране
имат деца или младежи носители на
лауреатско или друго почетно звание;

7.
При индивидуални, невписани в изброените по-горе случаи за особена изява,
допринесла за издигане имиджа на Общината, решение за финансово подпомагане се взема от
Комисията по раздел V, т.1. от настоящите Правила;
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ, ЗА МОРАЛНО, МАТЕРИАЛНО
СТИМУЛИРАНЕ И/ИЛИ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ:
1. Искане за морално, материално стимулиране и/или финансово подпомагане се подава
от родител, директор на образователна институция, ръководител на изявеното дете/ младеж/,
треньор, или по предложение на Комисията по раздел V, т.1. от настоящите Правила;
2. Копия от документи, удостоверяващи изяви на местно, регионално, национално,
европейско и/или световно ниво в областта, за която кандидатства, само за морално и
материално стимулиране;
3. Копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), удостоверяващи
класиране на І, ІІ или ІІІ място/ I, II, III награда /Гран При или специална награда/присъдено
звание от посочените по-горе прояви за съответната или предходната календарна година за
финасово стимулиране;
4. Покана, справка или план-сметка от организаторите на отделните прояви за вида и
стойността на дейностите – такси за участие, пътни разноски и др. за финасово стимулиране.;
5. Служебна бележка от училището или детската градина, удостоверяваща, че към
настоящият момент ученикът посещава училище и няма наложени наказания на педагогически
съвет, детето посещава детска градина/ само за 5 и 6 годишни деца/ за финасово стимулиране;
V. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА:
1.Разглеждането на исканията за подпомагане се извършва от комисия, назначена със
заповед на Кмета на Община Провадия.
2. В състава на комисията се включват:
2.1. председател - Заместник-кмет с ресор образование;
2.2. председател на постоянната комисия по образование, здравеопазвазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални
програми и дейности;
2.3. председател на постоянната комисия по финанси, бюджет, местни данъци и
такси;
2.4. главен счетоводител- Община Провадия;
3.5.началник отдел „ХД и ПР- Община Провадия;
4. Заседанията на комисията се насрочват от председателя й.
5. За всяко заседание комисията изготвя Протокол.
6. Комисията определя конкретен размер на еднократното финансиране в зависимост от:
6.1. значимост на проявата – международно, национално или регионално ниво;
6.2. класиране /награда/присъдено звание на кандидатите за финансово подпомагане;
6.3. индивидуално класиране или участие в отбор/екип с призово класиране;
6.4. брой на класираните/носителите на награди и звания в съответната проява;
6.5. средствата от общинския бюджет.
7. Отказите за подпомагане се мотивират.
8. Правото на подпомагане се губи в следните случаи:
8.1. Когато ученикът прекъсне или повтори учебната година /с изключение на
случаите по болест/
8.2. Когато ученикът има наложено наказание от педагогическия съвет.
8.3. Младежите губят правото на подпомагане при констатирани случаи на
противообществени прояви или при влязла в сила присъда.
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9.
Получаването и отчитането на одобрените средства за финансово подпомагане се
извършва по реда, утвърден в Община Провадия;
10.
Необходимите средства за подпомагане на даровити деца и младежи в община
Провадия се определят за всяка финасова година и се осигуряват от бюджета на Община
Провадия;
Настоящите Правила са приети с Решение №......................на Общински съвет Провадия.
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