ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
РОСЕН ИВАНОВ, ИВАН ИЛИЕВ и ПЕТЬО ВЪЛЧЕВ - общински съветници

ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова
помощ на физически лица на територията на община Чирпан

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и при изпълнение на изискванията на чл.26 и 28 от Закона за нормативните
актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба № 17 за условията и реда за отпускане
на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на
територията на община Чирпан, съгласно Приложение № 1.
Приложение № 1 - Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на
община Чирпан
ПРОЕКТ!!!
НАРЕДБА № 17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И НА СТОЛЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ЧИРПАН

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. С тази Наредба се определят условията и реда за финансово подпомагане на:
1. деца и младежи с изявени дарби от Община Чирпан, чрез еднократно финансово
подпомагане, както и чрез отпускане на еднократна стипендия за отличен успех;
2. лица навършили 100 /сто/ годишна възраст с постоянен адрес на територията на
община Чирпан;
Чл.2 Право на финансово подпомагане по Наредбата имат:
1. деца и младежи, които са обхванати от образователната системата в начален, основен
и среден образователен курс на обучение с изявени дарби в областта на науката,
изкуството, културата и спорта, участвали в международен, национален, регионален
конкурс, олимпиада или състезание в областта за която се състезават и получили
награда за първо, второ или трето място;

2. младежи завършили с отличен успех втори гимназиален етап на средно образование;
3. лица навършили 100 /сто/ годишна възраст;
Чл.3 Финансово подпомагане по Наредбата се предоставя с цел:
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и младежите;
2. Осигуряване на по-добри възможности и условия за развитието си на дете или младеж
със изявена дарба;
3. Финансово подпомагане и стимулиране на младежи завършили с отличен успех втори
гимназиален етап на средно образование;
4. Подобряване условията на живот на лицата навършили 100 /сто/ годишна възраст
Чл.4 Видове финансово подпомагане и стимулиране:
1. Еднократно финансово подпомагане;
2. Специална еднократна стипендия за отличен успех;
Чл.5 (1) Финансовото подпомагане и стипендията за отличен успех са индивидуални по
реда на тази Наредба.
(2) Децата или младежите, отговарящи на условията за получаване и на друг вид
стипендия от съответното учебно заведение могат да получават финансово подпомагане и
стимулиране и по реда на тази Наредба.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗВЯВЕНИ ДАРБИ

ФИНАНСОВО

Чл.6 (1) Финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби могат да се
предоставят по отправено заявление от:
1. Родител или настойник или попечител;
2. Директор на учебно заведение след Решение на Педагогическия съвет на училището;
3. Спортни клубове;
(2) Заявлението по чл.6, ал.1 се подава по образец Приложение №1;
Чл.7 (1) Заявления за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби се
отправят до Председателя на Общински съвет Чирпан.
(2) Председателят на Общински съвет Чирпан предоставя постъпилите заявления пред
Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата,
младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания към
Общински съвет Чирпан за вземане на становище от комисията.
(3) Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата,
младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания към
Общински съвет Чирпан разглежда постъпилите Заявления за финансово подпомагане на
деца и младежи с изявени дарби един път месечно, или когато има постъпили Заявления на
следващото си заседание.
(4) Председателят на Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и
интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и
вероизповедания внася проект за решение за разглеждане от Общински съвет Чирпан на
следващото заседание.
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ

НА

ФИНАНСОВО

Чл.8 (1) Стипендия за отличен успех се предоставя еднократно на младеж, с
постоянен адрес на територията на Община Чирпан, който завършва средното си

образование втори гимназиален етап в общинско средно училище с пълно отличие не помалко от 5,50.
(2) В случай, че такъв успех има повече от един младеж, стипендията се разпределя
между всички правоимащи поравно.
Чл.9 (1) Финансово подпомагане на младеж с отличен успех може да се предостави по
отправено заявление от:
1. Родител или настойник или попечител;
2. Директор на учебно заведение след Решение на Педагогическия съвет на училището;
(2) Заявлението по чл.9, ал.1 се подава по образец (Приложение №1);
Чл.10 (1) Заявленията за финансово подпомагане на младежи с отличен успех се отправят
до Председателя на Общински съвет Чирпан.
(2) Председателят на Общински съвет Чирпан предоставя постъпилите заявления пред
Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата,
младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания към
Общински съвет Чирпан за вземане на становище от комисията.
(3) Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и интересите на децата,
младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания към
Общински съвет Чирпан разглежда постъпилите Заявления за финансово подпомагане на
младежите с отличен успех.
(4) Председателят на Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и
интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и
вероизповедания към Общински съвет Чирпан внася проект за решение за разглеждане от
Общински съвет Чирпан на следващото заседание.
(5) В едномесечен срок от взимане на решение от Общински съвет Чирпан за отпускане
на еднократната стипендия за отличен успех Кмета на Община Чирпан на тържествена
церемония връчва стипендията на отличения младеж.

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ И РЕД
ПОДПОМАГАНЕ НА СТОЛЕТНИЦИ

ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА

ФИНАНСОВО

Чл.11 (1) Председателят на Общински съвет Чирпан през месец януари на всяка
календарна година изисква от служба ЕСГРАОН към общината справка-списък за лицата
навършващи сто годишна възраст през текущата календарна година и имащи постоянен или
настоящ адрес на територията на община Чирпан;
(2) Председателят на Общински съвет Чирпан предлага на Постоянната комисия по
наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта,
здравеопазване и социална политика, култура и вероизповедания към Общински съвет
Чирпан за становище и предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за
съответният календарен месец, съгласно ежегодната справка-списък на лицата по чл.11, ал.1;
(3) Председателят на Постоянната комисия по наука, образование, защита правата и
интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, култура и
вероизповедания внася проект за решение за разглеждане от Общински съвет Чирпан на
следващото заседание.
РАЗДЕЛ V ВИД И РАЗМЕР НА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.12 (1) Бюджетът за еднократната стипендия за отличен успех за всяка календарна
година е в размер на 3000 /три хиляди/ лв.;
(2) Приемането на документите за кандидатстване започва след обявяване на
резултатите от държавните зрелостни изпити.

(3) Еднократната стипендия за отличен успех се изплаща на младежа еднократно по
банков път или чрез касата на Община Чирпан.
Чл.13 (1) Еднократно финансово подпомагане се присъжда на дете или на младеж
участвал в състезание, конкурс, олимпиада и класиран от първо до трето място включително,
живеещ на територията на Община Чирпан в международни, национални, регионални и
местни прояви в областта на науката, техниката, изкуствата, културата и спорта.
(2)Еднократно финансово подпомагане за деца и младежи с изявени дарби е в размер
до три минимални работни заплати, определени за страната към настоящия момент на
подаване на заявлението.
(3)Изплащането се извършва по банков път или на касата на Община Чирпан
Чл.14 (1) Еднократната финансова помощ за лицата навършили столетие е в размер на
1000 /хиляда/ лв.
(2) Помощта се връчва лично на столетника в дома му от длъжностно лице от общинската
администрация с благодарствено слово и плакет на Община Чирпан;
Чл.15 Децата и младежите с изявени дарби нямат право на финансово подпомагане и
стимулиране по Наредбата когато:
1. Преустановят обучението си;
2. Прекъснат или повторят учебната година, с изключение на повтарящите поради
здравословни причини;
3. Преместят се да учат в учебно заведение извън територията на община Чирпан;
Чл.16 Необходимите финансови средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджетът на Община Чирпан за текущата бюджетна година;
2. Програми и проекти, чийто бенефициент е Община Чирпан;
3. Дарения от неправителствени организации (НПО), подпомагащи деца и младежи с
изявени дарби, дарения от юридически лица и граждани
РАЗДЕЛ VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл.17 За осъществяване на финансовото подпомагане на младежи с отличен успех по
Наредбата задължително се представят следните документи:
1. Заявление за предоставяне на финансово подпомагане по образец (Приложение №1);
2. Копие от Удостоверение за раждане на детето или копие на лична карта на младежа;
3. Копие на диплома за завършено средно образование или документ от съответното
средно училище, доказващ наличието не по-малко от 5,50;
Чл.18 За осъществяване на финансовото подпомагане на деца и младежи с изявени дарби
по Наредбата се представят следните необходими документи:
1. Заявление за предоставяне на финансово подпомагане по образец (Приложение №1);
2. Документ удостоверяващ, че детето или младежа е класиран на първо, второ или
трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата,
културата, науката, техниката и спорта на общинско, регионално, национално и
международно равнище в съответната календарна година

РАЗДЕЛ VII. МОНИТОРИНГ
Чл.19 (1) Предоставянето на стипендията за отличен успех и еднократно финансово
подпомагане за деца и младежи с изявени дарби се отразява всяка календарна година в
Регистър за финансово подпомагане на деца и младежи.
(2) Регистърът по чл.19, ал.1 се съхранява и води от длъжностно лице определено със
Заповед на Кмета на Община Чирпан

Чл.20 (1) Финансовото подпомагане на лицата навършили столетие се отразява всяка
календарна година в Регистър.
(2) Регистърът по чл.20, ал.1 се съхранява и води от длъжностно лице определено със
Заповед на Кмета на Община Чирпан

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба № 17 за реда и начина за финансово подпомагане на деца и
младежи с изявени дарби и столетници на територията на община Чирпан влиза в сила от
датата на приемането и с Решение ………../………… на Общински съвет – Чирпан.

Приложение №1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН

ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на финансово подпомагане
Днес …………………… г. ……………………………………………………………………
/трите имена/
в качеството ми на …………………………………………………………………………….,
на основание Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на деца и
младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан,
отправям заявление за предоставяне финансово подпомагане на:
…………………………………………………………………………………………………..
/трите имена на детето/младежа/
ЕГН…………………………………, настоящ адрес: …………………………………………..
ученик/чка в училище, в клас ……………………………………………………………………
и/или или състезател в спортен клуб ………………………………
за отпускане на:
□ стипендия за отличен успех

□еднократно финансово подпомагане
Мотиви:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Прилагам следните документи:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……

Гр. Чирпан
Дата: ……………

Подпис:……………………

