
Приложение № 1 

 

О Т Ч Е Т 

 

за изпълнение на 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 2018 г. 

 

През 2018 година Експертно-консултативната комисия е провела 5 заседания 

и решенията й са отразени в протоколи № 1/26.04.2018 г., № 2/14.06.2018 г.,         

№ 3/05.07.2018 г., № 4/15.11.2018 г. и № 5/13.12.2018 г. 

Разгледани са 97 искания за предоставяне на закрила на деца, класирали се на 

национални и международни състезания в областта на науката, изкуството и 

спорта.  

На 10 искания е отговорено с отказ. Мотивите за отказ са, че състезанията и 

турнирите, в които учениците са участвали и са класирали или не са включени 

или не отговарят на условията на 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 2018 г. 

По Програмата 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 2018 г. (Глава I - Мерки за насърчаване на 

творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби съгласно чл. 5, т. 2 и 

чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби) са отпуснати едногодишни стипендии на 7 ученици - 2 ученици, 

финансирани от МОН, 4 ученици, финансирани от Министерството на младежта и 

спорта и 1 ученик, финансиран от Министерство на културата. 

По Програмата 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 2018 г . (Глава ІІ. Други мерки за насърчаване на 

творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби - 

еднократно финансова подпомагане) са изплатени 6060 лв. на 80 ученици, от 

които 1 060 лв. за 21 ученици от 2017 г. 

За покриване на транспортните разходи за участие в международна 

олимпиада на 3 ученици са изплатени 1000 лв. 

По Програмата 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 2018 г. (Глава ІІ. - т. 4 Други мерки - 

Стимулиране на участието на студенти в научни форуми, студентски олимпиади, 

международни състезания и конкурси чрез еднократно финансово подпомагане) 

през 2018 г. не са отпускани средства. 
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