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Относно: Приемане на Програма на мерките за закрила на деца 
 с изявени дарби през 2020  година на Община град Добрич



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Постановление №50/26.03.2020 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 30/31.03.2020 г.  е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински  и частни училища през 2020  г. Програмата включва националните и международни конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерките за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/, приета с Постановление № 298/17.12.2003 г. Министерски съвет, обн. ДВ. бр.111/22.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 30/ 31.03.2020 г.
Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за  гарантиране развитието на дарбите  на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Насърчаването на творческите заложби и потребности на децата  се осъществява чрез осигуряване на възможности за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства, финансово подпомагане чрез стипендии и еднократно финансиране. Осъществява се от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта и от кметовете на общини.
Предвидените с Програмата средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и общините с Постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър. Общината получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лв. месечно. Учениците от държавни и частни училища, кандидатсват и получават стипендии, както и еднократно подпомагане  от съответните министерства в зависимост от постижението.
 








Съгл. чл.12, ал.4 от НУРОЗДИД, мерките, извън тези по чл. 11, ал. 1 се финансират от  собствени приходи за общините по ред, определен от Общинския съвет. 
Необходимо условие за това е да бъде приета с решение на Общински съвет Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби  през 2020 г. на Община град Добрич.
С Ваше Решение №4-9/28.01.2020 г. в бюджета на Община град Добрич за настоящата година са определени средства, необходими за финансиране на мерките по Общинската програма в размер на 7500 лв.

Предвид  гореизложеното предлагам Общински съвет Добрич да приеме следното:



Проект!


Р Е Ш Е Н И Е:

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298/17.12.2003 г. на Министерски съвет /обн. ДВ. бр.111/22.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 30/31.03.2020 г./, приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. на Община град Добрич, съгласно Приложение №1.
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