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ПРОГРАМА 
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И 

ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 
ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  

ЗА 2022 ГОДИНА 
 

Приета с Решение № 537/25.02.2022 г. на Общински съвет Две могили. 



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби на територията на община Две могили. Мерките заложени в нея са предложени от училищата на територията на Община 
Две могили и ЦПЛР „Д-р Пангелов“, град Две могили. Закрилата се предоставя със Заповед на Кмета на Общината, само за класирани на 
първо, второ или трето място кандидати от изяви, включени в регионални, национални и международни конкурси за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби. 

 

ЦЕЛИ 
С приемането на настоящата програма се цели насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби от 

община Две могили; финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и предоставяне на еднократно финансово подпомагане на 
деца с  изявени дарби. 

 

ОБХВАТ 
Мерките обхващат ученици от І до ХІІ клас от общинско училище на територията на община Две могили в дневна форма на обучение, 

класирани индивидуално до навършване на 19 години през 2022 г. в конкурси, състезания или олимпиади, в зависимост от правното 
основание за подпомагане и стимулиране и мерки на закрила и техния обхват. 

Дете/младеж до 19 години е всяко дете/младеж до 19 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Две могили, 
което е обхванато от образователната система в предучилищна, основна и гимназиална степен на образование.  

Всеки кандидат може да кандидатства за една стипендия по реда на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила 
на деца с изявени дарби на територията на община Две могили. Не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение и не се 
отпускат стипендии на деца и младежи ако те са получили или получават стипендия за постиженията си или получават стипендия според 
правилата за отпускане на стипендии от МОН, община Две могили или други организации за същото постижение. 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА 
1. Закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на: 
1.1. Детето. 
1.2. Родител, настойник /попечител или лице, полагащо грижи за детето. 
2. Искането по т. 1 е по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби на територията на община Две могили и задължително се мотивира. 
3. Комплектът – документи, с който се кандидатства за закрила на дете с изявени дарби се подава до Кмета на Община Две могили. 
4. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по настоящата Програма се предоставя със Заповед на Кмета на Общината, само за 

класирани на първо, второ или трето място кандидати от изяви, включени в регионални, национални и международни конкурси за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 

5. Постъпилите искания за закрила се разглеждат от експертно-консултативна комисия /ЕКК/, определена със Заповед на Кмета на 
Община Две могили за съответния вид искане и правно основание. 

ДОКУМЕНТИ 



За осъществяване на мерките по тази Програма се представят следните документи:   
1. Искане за предоставяне на специална закрила, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили. 
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето. 
3. Покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или документ, потвърждаващ участието.  
4. Документи, удостоверяващи индивидуалното класиране на детето на първо, второ или трето място на  регионален, национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта през съответната година.  
 

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
Финансирането по тази Програма се осигурява от бюджета на Община Две могили. 
Размерът на еднократното финансово подпомагане за мерките по тази Програма се определя съгласно чл. 10 Наредба № 13 за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Две могили на заседание на експертно – 
консултативната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.  

След влизане в сила на заповедта на Кмета на Община Две могили за предоставяне на еднократно финансово стимулиране, 
определената сума се получава лично или по банкова сметка, предоставена от ученика или родителя/попечителя или лицето, полагащо грижи 
за детето. 

 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности 
на децата с изявени дарби са:  
1. Подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и 
спорт. 
2. Подпомагане за участието в пленери, обучителни и 
възстановителни лагери.  
3. Подпомагане за участието в национални, международни и 
регионални конкурси, олимпиади и състезания. 
4. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или 
индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в 
училища по изкуства. 
5. Освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни 
изпити в спортни училища и в училища по изкуства. 
 

I. Финансово подпомагане за мярката, избрана от детето се отпуска 
еднократно за съответната календарна година, както следва: 
1. На международно равнище: 
1.1. За І място – до 100% от минималната работна заплата. 
1.2. За ІІ място – до 80% от минималната работна заплата. 
1.3. За ІІІ място – до 70% от минималната работна заплата. 
2. На национално равнище: 
2.1. За І място – до 70 % от минималната работна заплата. 
2.2. За ІІ място – до 60 % от минималната работна заплата. 
2.3. За ІІІ място – до 50 % от минималната работна заплата. 
3. На регионално равнище: 
3.1. За І място – до 50 % от минималната работна заплата. 
3.2. За ІІ място – до 40 % от минималната работна заплата. 
3.3. За ІІІ място – до 30 % от минималната работна заплата. 
II. Финансовото подпомагане за мярка по чл. 6 може да се подпомогне 
еднократно участник от отбор, който е класиран на първо, второ или 
трето място на регионален, национален или международен конкурс, 



олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта 
през съответната календарна година, както следва: 
1. На международно равнище: 
1.1. За І място – до 50% от минималната работна заплата. 
1.2. За ІІ място – до 40% от минималната работна заплата. 
1.3. За ІІІ място – до 30% от минималната работна заплата. 
2. На национално равнище: 
2.1. За І място – до 40 % от минималната работна заплата. 
2.2. За ІІ място – до 30 % от минималната работна заплата. 
2.3. За ІІІ място – до 20 % от минималната работна заплата. 
3. На регионално равнище: 
3.1. За І място – до 30 % от минималната работна заплата. 
3.2. За ІІ място – до 20 % от минималната работна заплата. 
3.3. За ІІІ място – до 10 % от минималната работна заплата. 

 

1. СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА – 
УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ  

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

1.1. ОБЩИНСКИ   
1.1.1. История и цивилизации м. януари 2022 г. Град Две могили 
1.1.2. География и икономика  м. януари 2022 г. Град Две могили 
1.1.3. Състезание на младежките противопожарни отряди– „Млад 
огнеборец“ 

м. април 2022 г. Град Две могили 

1.1.4. Състезание по професионално направление „Млад фермер“ съгласно график съгласно график 
   
1.2. ОБЛАСТНИ    
1.2.1. История и цивилизации м. февруари 2022 г. Град Русе 
1.2.2. География и икономика  м. февруари 2022 г. Град Русе 
1.2.3. Математическо състезание „Знам и мога“ м. май 2022 г. Град Русе 
1.2.4. Математическо кенгуру м. май 2022 г. Съгласно график 
1.2.5. Състезание на младежките противопожарни отряди– „Млад 
огнеборец“ 

м. май 2022 г. Град Русе 

1.2.6. Състезание по професионално направление „Млад фермер“ съгласно график съгласно график 
   
1.3. РЕПУБЛИКАНСКИ/НАЦИОНАЛНИ   



1.3.1. Състезание на младежките противопожарни отряди – „Млад 
огнеборец“ 

м. юни 2022 г. к.к. „Албена“, село Кранево 

1.3.2. Състезание по професионално направление „Млад фермер“ съгласно график съгласно график 
   
2. СЪСТЕЗАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА – УЧЕНИЧЕСКИ 
ИГРИ  

  

2.1. ОБЛАСТНИ/ЗОНАЛНИ   
2.1.1. Турнир по тенис на маса „Млад Олимпиец“ до 13 г.- финал м. март 2022 г. Град Русе 
2.1.2. Ученически игри по тенис на маса – областно, зона финали м. март – м. юни 2022 г. съгласно график 
2.1.3. Областен турнир по тенис на маса „Осенец“ м. май 2022 г. Село Осенец, област Разград 
   
2.2. НАЦИОНАЛНИ   
2.2.1. Турнир по тенис на маса „Млад Олимпиец“ до 19 г. - финал м. февруари 2022 г.  Град Варна 
2.2.2. Турнир по тенис на маса „Млад Олимпиец“ до 15 г.- финал м. май 2022 г. Град Момчилград 
2.2.3. Турнир по тенис на маса м. май 2022 г. Град Г. Оряховица 
2.2.4. Турнир по тенис на маса „Млад Олимпиец“ – северна България 
до 13, 15 и 19 год. 

м. октомври 2022 г. съгласно график 

2.2.5. Отборно първенство по тенис на маса – северна България до 13, 
15 и 19 год. 

м. ноември 2022 г. съгласно график 

2.2.6. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. март 2022 г. Гр. Русе 
2.2.7. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. март 2022 г. Гр. Смолян 
2.2.8. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. март 2022 г. Гр. Разград 
2.2.9. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. май 2022 г. Гр. Кубрат 
2.2.10. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. май 2022 г. Гр. Поморие 
2.2.11. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. юни 2022 г. Гр. Варна 
2.2.12. Национален турнир по спортни танци от ДСК на БФСТ м. юни 2022 г. Гр. Несебър 
   
2.3. МЕЖДУНАРОДНИ/СВЕТОВНИ   
2.3.1. Световно ученическо първенство по Тенис на маса до 18 г. м. май 2022 г. Франция 
2.3.2. Международен турнир по Тенис на маса  м. август 2022 г. Турция 
2.3.3. Международен турнир по Тенис на маса „Млади надежди“ г. септември 2022 г. Град Варна 
2.3.4. Световно ученическо първенство по Тенис на маса до 15 г. м. октомври 2022 г. Китай 



2.3.5. Международен турнир по Тенис на маса „Черноморските 
държави“ 

м. ноември 2022 г. Грузия 

   
3. СЪСТЕЗАНИЯ НА СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА 
„ДВЕ МОГИЛИ“ – гр. Две могили 

  

3.1. А РГ - жени м. март 2022 г. Град Полски Тръмбеш/Разград 
3.2. ДИП - жени м. март 2022 г. Град Панагюрище 
3.3. ДОИП до 13 г. м. април 2022 г. Град Варна 
3.4. ДОИП до 19 г. м. април 2022 г. Град Г. Оряховица 
3.5. Висша лига - жени м. май 2022 г. Град Варна/Пловдив 
3.6. ДОИП до 15 г. м. май 2022 г. Град Панагюрище 
3.7. ДОИП до 21 г. м. юни 2022 г. Град Пловдив 
3.8. ДОИП до 11 г. м. юни 2022 г. Град Плевен 
3.9. Балканско първенство до 15 г. и 19 г. м. юни 2022 г. К.к. Албена 
3.10. Младежки фестивал „ Олимпийски надежди“  м. юни 2022 г. К.к. Албена 
3.11. Европейско първенство до 15 г. и 19 г. м. юли 2022 г. Сърбия 
3.12. Европейско първенство за жени м. август 2022 г. Германия 
3.13. Световен протур до 19 г. м. март – м. ноември 2022 г. съгласно график 

 

Забележка: Финансирането на Програмата за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на 
деца и младежи с доказани постижения от Община Две могили за 2022 година се осигурява със средства от Общинския бюджет. 

 
 
 

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ 
Зам.- кмет на Община Две могили 
Председател на Експетрно-консултативна комисия  
за закрила на деца с изявени дарби  
 
Запознат:инж. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РР 
 
Изготвил: Миглена Димитрова – мл. експ. ОСИМ  
 


