СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПО
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН
Постъпили са общо 3 предложения.
Всички са разгледани.

№

Възражение/ предложение

Приема се/ не се приема, мотиви
Приема се.

1.

Внесено е предложение Чл.20, ал.1, да придобие следния вид:
„Комисията по стипендии одобрява кандидатурите с решение.“

2.
3.

4.

Внесено е предложение Чл.21, т.1, т.2 и т.3 след израза „чрез касата на
Община Сливен“ да се допълни израза „или по банков път“
Внесено е предложение в &1.на Преходни и заключителни разпоредби
последното изречение да придобие следното съдържание: „Комисията
по стипендии, избрана с Решение № 74/28.01.2016 год., изменено с
решение № 414/29.09.2016 год. продължава да изпълнява дейността си
до края на мандата на Общински съвет“
Постъпило е запитване със следният текст „Кое налага драстичното
намаляване на бюджета за стипендии? В бюджета за 2018 г.
заложената сума е 98 430 лв. Според Проекта за Наредба бюджетът за
2019г. ще възлиза на 49 280 лв при минимална заплата от 560 лв и
пълен обем на броя раздадени стипендии и стимули. Това е 50% помалко средства за даровитите децата на Сливен, при условие, че
финансовото състояние на Общината се подобрява според отчетите Ви
и думите на самия кмет. На какво се дължи това „орязване” на

Приема се.
Приема се.

Изразените становища не може да бъдат приети, тъй
като няма конкретно предложение по текста на
наредбата.

5.

6.

средствата?
Постъпило е запитване със следния текст „Защо в чл.5, ал.1 не е Предложението не се приема.
уточнено за коя година важи съответната приета „Програма”?
В Чл. 5 (1) е указано „За целите на Наредбата
В националната „НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на
ежегодно до 28 февруари Кметът внася за
закрила на деца с изявени дарби” изрично е написано, че Програмата,
утвърждаване от Общинския съвет „Програма за
която се приема важи за съответната календарна година. В Проекта
отпускане на стипендии и финансовото стимулиране
който предлагате, това не е уточнено. По конкретно – в националната
Наредба Програмата за 2017г. е утвърдена в началото на 2017г. – така на деца и младежи.“ От този член става видно, че
всяко дете, или младеж е наясно с кои от своите постижения от
програмата ще се гласува в началото на всяка година.
състезания и конкурси проведени през 2017г. ще може да получи
В Чл. 11 (2), Чл. 12 (3), Чл. 13 (3), Чл. 14 (2) е
стипендия, или финансов стимул. Във Вашето предложение това не е
записано „за предходната календарна година“, от
уточнено и реално се оказва, че едва след като е минала календарната
където става ясно, че постиженията, за които се
година, Вие ще определите Програмата по която ще се раздават
стипендии и финансови стимули. Това е предпоставка за некоректен и кандидатства са за предходната календарна година.
пристрастен избор на проявите включени в Програмата. Щом искате
съгласуване с националното законодателство, нека Програмата бъде
утвърждавана предварително
Получен е въпрос „Какво ще се случи ако повече деца и младежи
покрият условията за отпускане на стипендии и финансови стимули?
Отново не е предвидена ясна Методика, която да определи по
конкретен и доказуем метод изборът на Комисията при повече
кандидатури, които покриват условията спрямо броя на предвидените
според Наредбата. Например ако има 11 кандидатури в една област за
еднократно финансово стимулиране, всяка от тях покрива
изискванията за отпускане на такава. Как Комисията ще „отсее” едно
дете, което няма да получи въпросния стимул, какви ще бъдат
мотивите, ако няма методика. В Националната Наредба, това не е
проблем, защото там няма бройка, която да ограничи получилите
финансово стимулиране.“

Не се приема.
В Чл. 8. (2) гласи „Комисията може да ползва в
работата си, при необходимост, услугите на външни
консултанти.“

7.

Получен е въпрос „В чл. 17, ал.2 е упоменато, че кандидат получил
закрила по реда на Националната Наредба за закрила на деца с изявени
дарби (приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.) няма право на стипендия
или стимул по Общинската Наредба. Кои състезания, турнири и т.н.
ще включи местната Програма в този случай, щом изключва всички
включени в Националната Програма?
Например - ученик с първо място на „Пролетни математически
състезания” ще получи стипендия по Националната Наредба, но няма
да има право да получи по Общинската. Т.е. всички състезания,
конкурси, олимпиади и т.н. включени в Националната Програма,
трябва да не се повтарят в Общинската Програма, защото няма как
детето, или младежа да получи финансиране два пъти за едно и също
постижение. Какви мероприятия ще включва Общинската Програма,
щом най-значимите са изключени?

Не се приема.
В наредба за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби и програмата за
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища, която е Приложение
към Чл.1 към горе цитираната наредба, право на
стимул имат ученици заели до трето място на
национален
или
международен
конкурс,
олимпиада или състезание в областта на
изкуството и науката и заели до трето място от
олимпийски игри, световно, европейско и
балканско първенства в областта на спорта и само
първи места от Държавни първенства и/или
форуми в областите изкуства, наука и спорт на
възраст от 8-12 кл. до навършване на 18 годишна
възраст. В проекта на наредба за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен,
право на избор имат класирани до 3-то място и
възраст 1-12 кл. на международно, национално,
регионално и местно ниво.

8.

Внесено е предложение „ чл. 7, е цитиран чл.5, което не кореспондира Приема се.
с истината , вероятно сте имали предвид чл.6

9.

Внесено е предложение „Чл. 11, ал.2 трябва да се коригира от „в Не се приема.
областите наука и техника, изкуство и култура и спорт.” на „в Това ще ограничи
подпомагане.

кандидатите

за

финансово

областите наука и техника, или изкуство и култура, или спорт.”
10. Получи се въпрос „Защо предлагате заседанията на Комисията по Не се приема.

стипендии да бъдат закрити? Става дума за разходването на общински Комисията е помощен орган и излиза с протокол,
средства и гражданите и заинтересованите лица имат правото да
който е публичен. В процеса си на работа се
стават свидетели на това разходване“
използват лични данни на кандидатите.

11. Внесено е предложение „Чл.1 ал.1 се променя по следният начин: С

Не се приема.
тази Наредба се определят условията и реда за подпомагане на деца и Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
младежи с изявени дарби от Община Сливен, като подпомагането стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
може да бъде: отпускане на стипендии, финансово стимулиране, Община Сливен.
подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт,
подпомагане за участие в национални и международни конкурси,
олимпиади и състезания, подпомагане след класиране на общински
,национални и международни олимпиади, конкурси, състезания и
пленери, получаване на предметни награди, похвали, значки.“
12. Внесено е предложение „В чл.2 ал.1 вместо: „всяко дете или младеж от Не се приема.
1 до 12 клас, редовна форма на обучение в училище на територията на От 0 до 20 годишна възраст, не могат да представят
община Сливен, с доказани чрез грамоти, протоколи от класиране и документ, удостоверяващ редовна форма на
др.изяви в областта“, да се промени по следния начин: „деца и обучение.
младежи, не по-възрастни от 20 години, с доказани чрез грамоти,
протоколи от класиране и др.изяви в областта, установени по реда и
условията на тази Наредба.“
13. Внесено е предложение „Към чл.3 се създава алинея първа с Не се приема.

досегашния текст, и се създава нова алинея втора със следния текст: Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
Други мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен.

деца са:
-подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
- подпомагане за участие в национални и международни конкурси,
олимпиади и състезания;
-подпомагане след класиране на общински ,национални
международни олимпиади, конкурси, състезания и пленери;

и

- награждаване с предметни награди;
- награждаване със значки;
-похвали и отличия;“
14. Внесено

е предложение „Чл.4 придобива следната
Подпомагането по тази Наредба е индивидуално“

редакция: Не се приема.
Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен.

15. Внесено е предложение „Чл.6 ал.1 придобива следната редакция: За Не се приема.

целите на настоящата Наредба, Общинският съвет избира Комисия за Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.“
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен.
16. Внесено е предложение „Към ал.2 на чл.6 се добавя и следния текст: Не се приема.

или друг вид подпомагане съгласно тази Наредба.“

Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен.

17. Внесено е предложение „В чл.15 се правят следните допълнения: Не се приема.

Създава се нова точка 3 със следния текст: директор на образователна Противоречи на нормативни документи от по-висока
институция, ръководител на детето/младежа, треньор, граждански степен.
организации, спортни клубове или по предложение на Комисията.“
18. Внесено е предложение „Към чл.16 ал.1 се правят следните Не се приема.

допълнения:
Комисията не е разследващ орган, документа за
Създава се нова т. 6 със следния текст: справка от учебното заведение, редовна форма на обучение е достатъчен за
че детето/младежът редовно посещава училище/детска градина, както кандидатстване.
и че няма наложени наказания от педагогическия съвет, че не е
прекъсвал или повтарял учебната година с изключение на
здравословни причини, както и за навършилите 16 години –
декларация от младежа или родителя му /ако младежът е до 18
години/, че същият няма противообществени прояви. „
Не се приема.
Създава се нова т.7 със следния текст: покана или служебна бележка за Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер, стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
препоръка от преподавател/треньор, водещ обучението и подготовката Община Сливен.
на ученика, справка от организаторите на курса/пленера/лагера за
разходите.
19. Внесено е предложение „Създава се нов Раздел V. Друг вид Не се приема.

подпомагане.“
Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен.

20. Внесено е предложение „Към Раздел V се създават нови членове: Не се приема.

- Създава се нов чл. 24.със следния текст: Деца и младежи с изявени
дарби могат да се подпомагат с предметни награди – за класирания, Наредбата е за отпускане на стипендии и финансово
спечелени първо, второ или трето място в състезания, турнири, стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
олимпиади и други. За награждаване с предметни награди се изисква Община Сливен.
само искане по образец, ведно с документ, доказващ условието за
получаване на предметна награда и препоръка от учител, треньор,
ръководител. Видът и броя на предметните награди се определя всяка
година с решение на Комисията.“
Създава се нов чл.25 със следния текст: Деца и младежи с изявени
дарби, и без участия и награди от състезания, олимпиади, прояви,
пленери и т.н., могат да бъдат награждавани по препоръка на техни
ръководители със значка: „Даровит ученик на Община Сливен“.
Създава се нов чл.26 със следния текст: Деца и младежи с изявени
дарби, по преценка на Комисията и препоръка от техен ръководител,
могат да се награждават с обществена похвала – чрез съобщение на
официалната страница на интернет страницата на Община Сливен и
съответното учебно заведение, както и по друг подходящ начин.
Създава се нов член 27 със следния текст: На официалната страница на
Община Сливен се създава раздел: Даровити деца и ученици от
Община Сливен, където се посочват име и фамилия на награденото
дете/ученик
и
постижението,
за
което
е
наградата.
Мотиви за приемане на предложенията за изменения и допълнения на
Наредбата:

