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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби за 2022 г. 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Постановление на Министерски съвет № 298 от 17.12.2003 г. е приета Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, мерките за закрила 

на деца с изявени дарби. Наредбата предвижда Министърът на културата след съгласуване 

с министъра на образованието и науката и с министъра на младежта и спорта всяка година 

да внесе в Министерския съвет Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища за текущата календарна година. Програмата 

включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се 

прилагат мерки за закрила по наредбата чрез еднократно финансово подпомагане и 

стипендии.  

С Постановление № 94 / 30.05.2022 г., (Обн. ДВ бр. 41, в сила от  03.06.2022 г.) на 

Министерски съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни, общински и частни училища през 2022 г. Програмата включва националните и 

международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила 

по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, 

приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г.  

Извън мерките по тази програма общините имат възможност със средства от собствени 

приходи и по ред определен от общинския съвет да финансират и своя общинска програма 

с мерки за закрила на деца с изявени дарби. 

Необходимите средства за тези мерки, планувани в общинския бюджет за 2022 година са в 

размер на 2 000 лв.  
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За целта е необходимо Общински съвет Елена да приеме Общинска програма за закрила на 

деца с изявени дарби за 2022 г., която включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от 

Наредбата и мерки, предложени от училища и спортни клубове, осъществяващи дейности 

на територията на общината.  

Реализацията на Програмата е в подкрепа на общинската политика за подпомагане на деца 

с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на 

науката, изкуствата и спорта. С приемането на Програмата се постига необходимото 

конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на конкурси, олимпиади и състезания, 

за които са осигурени финансови средства за 2022 година, съгласно Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 12, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298/17.12.2003 г. (посл. 

изм. с ДВ бр. 30 от 31.03.2020 г.), Общински съвет Елена 

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил:  

 

Марина Симеонова, старши експерт ЗСМД 

16.08.2022 г., 16:00 ч. 

 

 

Съгласувано: 

Христо Захариев, директор дирекция ХДИРПС 

 


