
 

Приложение № 2 
 

Д Н Е В Н И К- 2017 г.  
 

за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена 
специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н –  

по Протоколи  № 1/04.07.2017 г., № 2/06.10.2017 г. и № 3/05.12.2017 г. 
 

(от Кмета на Общината – чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби) 
 
 

 № 
по 
ред 

Входящ № на 
искането 

Данни за детето 
(трите имена, 
училище) 

Искане за 
предоставяне 
на специална 
закрила на дете 
с изявени дарби 

№ 
на акта за 

предоставяне 
на закрилата 

Мярка за 
закрила 
/135 лв. 
месечно/ 

Мотиви 

1 2 3 4 5 6 7 
1. № 94-00-1187/ 

05.04.2017 г. 
Кадир Ибрям 
Кадир 
 
СУ „Панайот 
Волов“ 
 

от 01.04.2017 г. 
до 31.03.2018 г. 

Заповед №  
РД-25-1455/ 
12.07.2017 г. 
 

стипендия І място в Национален шампионат по спортно 
ходене - 10 км спортно ходене–юноши под 18 
г.(мл.в.), проведен на 25.03.2017 г. в Поморие. 
Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни и общински училища 
и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в Община Шумен през 
2017 година -  Раздел ІII, т. 2.2.2-3. 

2. № 94-00-1199/ 
07.04.2017 г. 

Лиляна Яворова 
Младенова  
 
СУ„Сава 
Доброплодни“ 

от 01.07.2017 г. 
до 31.03.2018 
 

Заповед №  
РД-25-1456/ 
12.07.2017 г. 
 

стипендия III място, раздел народно пеене, Х Национален 
конкурс за изпълнители на народна музика, 
проведен на 18.03.2017 г. в Русе. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти 
в Община Шумен през 2017 г. – Раздел І. А, т. 
2.1. Стипендията се отпуска за 9 месеца вместо за 
12 месеца, поради факта, че ученичката има 
друга отпусната стипендия от 01.07.2016 г. до 
30.06.2017 г. и съвпадат 3 месеца от предходната 
стипендия с настоящата, а и съгласно чл. 16, ал. 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Изготвил: 
Юлияна Христова 
Председател на Експертно- консултативна комисия 
 

от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби, ученикът има право само на една 
стипендия. 

3. № 94-00-1294/ 
24.04.2017 г. 

Мелих Мустафа 
Мехмед 
 
СУ „Васил Левски“ 
 

от 01.04.2017 г. 
до 31.03.2018 г.  
 

Заповед №  
РД-25-1457/ 
12.07.2017 г. 
 

стипендия І място в Национален шампионат по спортно 
ходене - 3 км спортно ходене-момчета под 16 г., 
проведен на 25.03.2017 г. в Поморие. Програма 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти 
в Община Шумен през 2017 година -  Раздел ІII , 
т. 2.2.2-3.  

4. № 94-00-1678/ 
10.05.2017 г. 

Мария Цветанова 
Ганчева 
 
ПГПЧЕ 
„Н.Й.Вапцаров“ 

от 01.05.2017 г. 
до 30.04.2018 г. 
вкл. 
 

Заповед №  
РД-25-1458/ 
12.07.2017 г. 
 

стипендия І място, група XI клас, в Олимпиада по 
английски език, национален кръг, проведен на 
11.04.2017 г. в Благоевград. Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти 
в Община Шумен през 2017 г. – Раздел ІI, Б. т. 
2.23.  

5. № 94-00-3357/ 
21.09.2016 г. 

Славея Ивайлова 
Иванова  
 
ПМГ „Нанчо 
Попович” 

от 01.09.2017 г. 
до 31.08.2018 г.  
 

Заповед №  
РД-25-2050/ 
11.10.2017 г. 
 

стипендия II място, IV възр. група 8-12 кл., категория 
Индивидуални изпълнители в Международен 
конкурс на изкуствата-конкурс за изпълнители 
на детска и забавна песен „Речни ноти“ , проведен 
през м. август 2017 г. в Тутракан. Програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти 
в Община Шумен през 2017 г. – Раздел ІІ. В., т. 
2.61.  


