
 

Приложение № 2 

 

Д Н Е В Н И К- 2020 г.  

 

за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена 

специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н – 

по Протоколи № 3/29.07.2020 г., № 4/09.10.2020 г. и № 5/23.11.2020 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. № 94-00-3224/ 

21.07.2020 г. 

Стефани 

Димова 

 

ППМГ  

„Нанчо 

Попович“ 

от 01.07.2020 г. 

до 30.06.2021 г. 

Заповед №  

РД-25-1570/ 

31.07.2020 г. 

стипендия I място – II възрастова група в Национална 

олимпиада по гражданско образование, проведена 

на 28.06.2020 г. в Стара Загора. Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в Община Шумен през 2020 г. - Глава І, 

Раздел II, т.Б.-2.45. 

2. № 94-00-3435/ 

31.07.2020 г. 

Айан  

Рамадан 

 

ППМГ  

„Нанчо 

Попович“ 

от 01.07.2020 г. 

до 30.06.2021 г. 

Заповед №  

РД-25-2059/ 

13.10.2020 г. 

стипендия III място – I възрастова група в Национална 

олимпиада по техническо чертане, проведена на 

28.06.2020 г. Програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища и насърчаване на творческите 

заложби и потребности на студенти в Община 

Шумен през 2020 г. - Глава І, Раздел II, т.Б.-2.33. 

3. № 94-00-3946/ 

31.08.2020г. 

Мария  

Манева 

 

ППМГ  

„Нанчо 

Попович“ 

от 01.07.2020 г. 

до 30.06.2021 г. 

 

 

Заповед №  

РД-25-2060/ 

13.10.2020 г. 

 

стипендия III място – Направление Класически танци, 

Категория Школи, III възрастова група в 

Национален конкурс за класически, характерни и 

модерни танци, проведен на 30.06.2020 г. в 

Казанлък. Програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 

2020 г. - Глава І, Раздел II, т.А.-2.9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Юлияна Христова 

Председател на Експертно-консултативна комисия 

4. № 94-00-4278/ 

10.09.2020 г. 

 

Кристиян 

Иванов 

 

СУ  

„Панайот 

Волов“ 

от 01.10.2020 г. 

до 30.09.2021 г. 

 

Заповед №  

РД-25-2061/ 

13.10.2020 г. 

 

стипендия I място в Национален шампионат по спортно ходене 

- 3 км спортно ходене-момчета под 16 г., проведен 

на 05.09.2020 г. в Добрич. Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища и насърчаване на 

творческите заложби и потребности на студенти в 

Община Шумен през 2020 г. - Глава І, Раздел III, 

т.2.1.2.-1. 

5. № 94-00-4350/ 

15.09.2020 г. 

 

Илияна 

Борисова 

 

ППМГ  

„Нанчо 

Попович“ 

от 01.10.2020 г. 

до 30.09.2021 г. 

 

Заповед №  

РД-25-2062/ 

13.10.2020 г. 

 

стипендия I място в Национален шампионат по спортно ходене 

- 3 км спортно ходене-момичета под 16 г., проведен 

на 05.09.2020 г. в Добрич. Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни, 

общински и частни училища и насърчаване на 

творческите заложби и потребности на студенти в 

Община Шумен през 2020 г. - Глава І, Раздел III, 

т.2.1.2.-1. 

6. № 94-00-4926/ 

14.10.2020 г. 

Виктория 

Николова 

 

СУ  

„Сава 

Доброплодни“ 

от 01.07.2020 г. 

до 30.06.2021 г. 

 

 

Заповед №  

РД-25-2425/ 

02.12.2020 г. 

стипендия II място – IV възрастова група в Национална 

олимпиада по руски език, проведена на 27.06.2020 г. 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни, общински и частни училища и 

насърчаване на творческите заложби и потребности 

на студенти в Община Шумен през 2020 г. - Глава І, 

Раздел II, т.Б.-2.22. 


