ПРОЕКТ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНО
ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ, приета с Решение №177, взето с Протокол №22 от 11.09.2012
г. на Общински съвет Хисаря
§ 1. В чл.5 от Глава II, Раздел I Ред за отпускане на финансовите средства на деца и
младежи с изявени дарби, думите „с постоянен адрес на територията на Общината” се
заличават.
§2. В Глава II, Раздел I Ред за отпускане на финансовите средства на деца и младежи с
изявени дарби, в чл. 7 ал. 2 преди думите „постоянната комисия” се добавя „по нейна
преценка”.
§3. В Глава II, Раздел III Условия за отпускане на финансово стимулиране, чл. 12 се
изменя така:
„чл. 12 Финансово стимулиране на по тази глава се отпуска на деца и младежи,
които са се класирали на първо, второ и трето място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание с индивидуално или колективно участие и които:
1. са с постоянен адрес на територията на Община Хисаря и учащи в училища
на територията на РБългария в начален или прогимназиален или първи гимназиален
или втори гимназиален етап за придобиване на основно и средно образование, или
2. не са с постоянен адрес на територията на Община Хисаря, но са учащи в
училища на територията на община Хисаря в начален или прогимназиален или първи
гимназиален или втори гимназиален етап за придобиване на основно и средно
образование.”
§ 4. В Глава II, Раздел III Условия за отпускане на финансово стимулиране, чл. 13, ал. 1,
т. 2 се правят следните изменения:
1. Числото „18” се заменя с числото „20”
2. Думите „и са ученици в училища на територията на Община Хисаря” се
заличават.
§5. В Глава II, Раздел IV Отчетност и контрол, в точка 1 от чл. 14 след думата „учител”
се поставя запетая и се добавя „както и лично от ученика, при навършена 18
годишна възраст”.

