
НАРЕДБА 

за реда и начина за отпускане на еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Хисаря 

 

ГЛАВА I 

Общи положения 

 

Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане на еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с изявени дарби на територията на Община Хисаря. 

 

Чл.2. По реда на тази наредба се отпускат средства на: 

 1. Деца и младежи с изявени дарби. 

 

Чл.3 /1/ Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета определя общия размер 

на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократно финансово 

стимулиране на деца и младежи с изявени дарби по реда на тази наредба. 

/2/ До приемане на бюджета на общината еднократно стимулиране се отпуска в размер 

на 1/12 част от отчетените разходи през преходната година за същите. 

 

Чл.4. Финансова помощ по реда на тази Наредба може да се отпуска на лица по чл.2, 

т.1 веднъж годишно, освен ако не е предвидено друго с решение на Общински съвет, 

прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

 

ГЛАВА ІІ 

 

РАЗДЕЛ I 

Ред за отпускане на финансовите средства на Деца и младежи с изявени дарби 

 

Чл.5.Еднократното финансово стимулиране се отпуска на деца и младежи с изявени 

дарби с постоянен адрес на територията на Общината, въз основа на подадено писмено 

заявление до Председателя на Общински съвет по утвърден образец (Приложение №1). 

 

Чл.6. Заявленията се разглеждат от Постоянна комисия по образование, култура, 

туризъм, проблеми на младеща и спорта на Общински съвет, определена 

от Председателя на същия. 

 

Чл.7 /1/ Постоянна комисия по образование, култура, туризъм, проблеми на младеща и 

спорта разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансово стимулиране един 

път месечно. 

/2/ В случаите в които, лицата по чл.2, т.1 са с постоянен адрес извън гр.Хисаря, 

постоянната комисия изисква становище по постъпилото заявление от кмета 

на съответното населено място или кметския наместник. 

 

Чл.8 /1/ Еднократното финансово стимулиране се отпуска с решение на Общински 

съвет възоснова на мотивирано предложение от постоянната комисия, разгледала 

заявлението. 

  

РАЗДЕЛ  II 

Размер и механизми за определяне 

и отпускане на еднократно финансово стимулиране 

 

Чл.9 Еднократното финансово стимулиране, отпускано на Деца и младежи с изявени 

дарби  е в размер на една минимална работна заплата за страната 

 

Чл.10. В случай, че въз основа на представените документи, съответната постоянна 

комисия прецени, че за задоволяване потребностите на лицата по чл.2 са необходими 



повече средства от определените в чл. 9, изготвя мотивирано предложение до 

Общинския съвет за приемане на конкретно решение . 

 

РАЗДЕЛ   І I I 

Условия за отпускане на финансово стимулиране 

 

Чл.11 Финансовото стимулиране на деца и младежи с изявени дарби се отпуска за 

получени награди при успешно представяне на национално и международно ниво в 

индивидуално или колективно участие в областта на науката и техниката, музика, 

изкуство и култура, спорт. 

 

Чл.12. Финансовото стимулиране по тази глава се отпуска на: 

1. Деца и младежи, живущи на територията на Община Хисаря, които са обхванати 

от образователната система в начален, основен и среден образователен курс. 

2. Ученици от Община Хисаря, класирали се на първо, второ и трето място на 

национален или международен конкурс, олимпиада или състезание с индивидуално или 

колективно участие. 

 

Чл.13. /1/ Еднократното финансово стимулиране се отпуска, ако деца и младежи с 

изявени дарби по чл.2, т. 1, отговарят на следните условия: 

1. Налице е доказателство за спечелена награда или медал от първо, второ или трето 

място от Национални или международни конкурси 

2. Лицата по чл.2, т.1 не са навършили 18 години и са ученици в улилища на 

територията на Община Хисаря 

3. Лицата по чл.2, т. 1 участници в колективни изяви, като отбор или формация, със 

спечелена награда или медал от първо, второ или трето място от Национални или 

международни конкурси, кандидатстват от името на отбора или формацията, 

еднократното за едно финансово стимулиране, за целия отбор или формация 

 

РАЗДЕЛ IV 

Отчетност и контрол 

 

Чл.14. Към Заявлението и декларацията по образец за кандидатстване за еднократна 

финансова помощ се представят съобразно необходимостта от отпускане на 

еднократно финансово стимулиране следните документи: 

1. Заявление до Председателя на Общински съвет – Хисаря от родител, настойник, 

попечител или учител. 

2. Копие от удостоверение за раждане на детето или лична карта на детето. 

3. Копие от сертификат, грамота, медал и други, удостоверяващи участието и 

постиженията в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание. 

4. Уверение от  педагог на учебното заведение /в случаите по чл.13 т.1. 

5. Уверение от Директора на на учебното заведение /в случаите по чл.13 т. 2. 

 

Чл.15. Постоянна комисия по образование, култура, туризъм, проблеми на младеща и 

спорта на Общински съвет разглеждат подадените документи и излизат със становище 

 

Чл.16. Размерът на финансовото стимулиране по тази глава е една минимална 

работна заплата за страната. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

  

§ 1 Тази Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА с решение №.......... от протокол № ............... от ........2012 г. на Общински 

съвет гр.Хисаря и влиза в сила от деня на приемането му. 

§ 2 Приложение № 1 

  

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. ХИСАРЯ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

От …………………………………………………........................ЕГН……………………. 

/име, презиме,фамилия/ 

Адрес : гр./с. ……………,Община…………...............,Област…………............................ 

Ул, /ж.к./…………………………………………№…………вх.………ет.…………ап…… 

Моля, да ми бъде отпусната еднократно финансово стимулиране за даровити деца 

за 

………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………......................……….. 

/посочва се причината поради която се иска финансово стимулиране/ 

 

в размер на …………../…………………./ лева. 

 

Прилагам следните документи: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

 

 

 

Дата:……………..   

         С уважение:………….. 

гр./с……………… /подпис/ 

 

 

 

 


