
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2 (в сила от 25.04.2014 г.) 

 
ДО 
Кмета 
на Община Горна Оряховица 

ИСКАНЕ 
за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби 

Днес, _________________ г.,  
_________________________________________________________________________________ 

(име, презиме и фамилия) 
– родител; 
– настойник/попечител; 

– лице, полагащо грижи за детето; 
– дете 

 

лична карта № ____________________, издадена на _____________________________ 
от ________________________________________, ЕГН ___________________________, 
месторождение: __________________________________________________________________ 
постоянен адрес: 
_________________________________________________________________________________ , 
тел. _____________________________ , настоящ адрес: 
_________________________________________________________________________________ 
 
На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби отправям искане за предоставяне на закрила на: 
 

_________________________________________________________________________________, 
(име, презиме, фамилия на детето) 

ЕГН ___________________________,   
 

_________________________________________________________________________________ , 
(настоящ адрес на детето) 

_________________________________________________________________________________ 
(ученик в училище/клас) 

за: 
1. Еднократно финансово подпомагане по чл. 8 или по чл. 9, т. 2. 
2. Предоставяне на писмена информация по чл. 9, т. 1 за постъпване в училищата по изкуствата 
и в спортните училища. 
3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10: 
Мотиви /описват се класиранията,, които отговарят на изискванията на Националната или 

общинската програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби/: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Прилагам следните документи: 

1. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето; 
2. документи, удостоверяващи класиране на детето по чл. 14, ал. 1; 
3. служебна бележка от училището, че през учебната 2016/2017 г. ученикът се е обучавал в 

………… клас и няма наложено наказание за периода. 
4. служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер; 
5. покана или друг документ за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, или документ, 

потвърждаващ участието; 
6. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с изпълнението на мерките по чл. 8. 

 

Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане ученикът се отказва от друга 
държавна стипендия и ще получава стипендията, предоставена по реда на тази наредба. 
Известно ми е, че имам право на едно стимулиране по общинската праграма през годината. 
 
Гр. (с.) ___________________________                       Подпис: ___________________________ 
Дата ___________________________ г.  
 
 



Изисквания към документите, отразяващи нивото на постиженията: 

 

Копия от отличия и класирания (за период от 15.09.2016 г). на национално и международно 

ниво (трите най-високи класирания на международно или национално ниво или класиране 

от областния кръг на олимпиада  на МОН) 

 За постиженията в национални конкурси и състезания се представят документи, 

удостоверяващи класирането на детето и броя на административно-териториалните 

области, представени от свои участници в съответния конкурс или състезание (не по-

малко от 10). 

 За постиженията в международни конкурси и състезания се представят документи, 

удостоверяващи класирането и броя на страните-участнички (не по-малко от 3). 

 


