
ПРОГРАМА 
 ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В 

ОБЩИНА  КАВАРНА 

 

 

I. ЦЕЛИ 

 

С настоящата програма се цели стимулирането на деца и младежи от 

община Каварна, изявени в науката, културата и спорта, насърчаването на 

техните творчески заложби и потребности. На децата и младежите следва да 

бъдат предоставени оптимални условия от учебните заведения, спортните 

клубове и културните институции за осмисляне на свободното време и 

развитието на талантите им.  

 

II. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И 

МЛАДЕЖИ 

 

Община Каварна насърчава и подпомага деца и младежи с изявени 

заложби чрез: 

1. Осигуряване на бази за качествено образование, развитие на 

творческите способности и спортните изяви: спортните бази на общината, 

училища, детски градини, Общински детски комплекс, Междуучилищен 

учебен център, читалища и др.; 

2. Осигуряване на извънкласни форми за занимания; 

3. Подпомагане организирането и участието на изявени деца и 

младежи в конкурси, обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, 

олимпиади и др.; 

4. Организиране от община Каварна на образователни, спортни и 

културни събития, чрез които изявените деца и младежи могат да 

демонстрират знанията и възможностите си; 

5. Проучване на желанията и интересите на децата с изявени 

таланти и насочването им към подходящи форми за ангажиране на 

свободното време; 

6. Еднократно финансово подпомагане чрез бюджета на община 

Каварна на деца и младежи с изявени таланти; 

7. Разработване и участие в проекти, насочени към децата и 

младежите. 
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III. ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВОРНИ И ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ 

ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ДАРОВИТИ ДЕЦА 

 

1. Общинска администрация – Каварна; 

2. Общински съвет – Каварна; 

3. Учебни и детски заведения в община Каварна; 

4. Спортни клубове; 

5. Читалища и др. културни институции 

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА 

ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

 

Финансово стимулиране могат да получат: 

 

1. Ученици от Община Каварна в дневна /присъствена/ форма на 

обучение, с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта; 

2. Ученици от Община Каварна, класирани се на първо, второ или 

трето място на национален, международен или регионален конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството или спорта; 

3. Младежи до 25-годишна възраст от Община Каварна, изявени в 

областта на спорта, науката и изкуството на национално и международно 

ниво; 

4. Подпомагане на изявените младежи за участие в национални и 

международни конкурси, олимпиади и състезания, пленери, обучителни и 

възстановителни лагери; 

5. При индивидуални, невписани в изброените по-горе случаи, 

решение за финансово подпомагане се взема от кмета на община Каварна. 

 

Документи, необходими за представяне, при искане на финансово 

стимулиране на даровити деца и младежи: 

 

1. Искане за предоставяне на финансови средства от родител, 

треньор, ръководител на изявения ученик /младеж/ или  искане по 

предложение на ресорния отдел; 

2. Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс на 

обучение или за участие в пленер или лагер, както и справка от 

организаторите за вида и стойността на дейностите; 

3. Документ, удостоверяващ постиженията на ученика или младежа; 
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4.  Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето 

/младежа/; 

5. Документи на родителя /когато средствата се дават на 

непълнолетен ученик/: удостоверение за родственост, копие от лична карта, 

банкова сметка. 

 

Правото на подпомагане се губи в следните случаи: 

1. Когато ученикът прекъсне или повтори учебната година /с 

изключение на случаите по болест/ 

2. Когато ученикът има наложено наказание от педагогическия 

съвет. 

3. Младежите губят правото на подпомагане при констатирани 

случаи на противообществени прояви или при влязла в сила присъда. 

 

Средствата от фонда за стимулиране на талантливи деца са на 

разпореждане на кмета на община Каварна.                       

 

Приета с решение № 156 на Общинския съвет по  протокол № 9 от 

29.04.2008 г. 

      

 

               Председател на Общинския съвет:           /П/ 

                                                                          /Евгени Чобанов/ 


