ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ
ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА
С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ – ЗАСЕДАНИE НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ОТ 30.09.2016г.
I. Предлага на Кмета на Столична община да предостави закрила на деца с изявени дарби
чрез осигуряване на стипендия по чл. 10 и Искане (Приложение № 2 към чл.13, ал.2) от
Наредбата - т. 3, със следните мотиви:
 Отговаря на изисквания за завоювано постижение, съгласно утвърден вид спорт,
дисциплина и категория в Общинска Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби за 2016г. и Национална програма за 2016 г., приета с ПМС № 68 от
31.03.2016г.
 Отговаря на изисквания за завоювано постижение/място: първо, втори или трето
място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство,
балканско първенство и първо място на финали на ДИП или на Ученически игри,
съгласно Общинска Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016г. и
Национална програма за 2016 г., приета с ПМС № 68 от 31.03.2016г.
 Отговаря на изискванията за спазен срок, от възникване на основанието за
предоставяне на стипендия - едномесечен за подаване на Искане за предоставяне на
закрила на деца с изявени дарби
 Отговаря за изисквания за възрастова група и клас на обучение – VIII – XII клас
до навършванена 18 годишна възраст
 Отговаря на изискванията за конкретни Държавни първенства, определени от
лицензираните български спортни федерации, резултатите от които са валидни за
предоставяне на закрила на деца с изявени дарби
І. ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ
Диана Добромир Иванова – 125 СУ „Проф. Боян Пенев” XI клас, завоювано Първо място на
Държавен личен шампионат по гребане, дисциплина JWA 1x, проведен на 15-16 юни 2016 г., гр.
2. Венелина Тодорова Михнева – 19 СУ „Елин Пелин” X клас, завоювано Първо място на 200
м. съчетано плуване и Първо място – 400 м. съчетано плуване на Национален плувен шампионат
на България , София, проведен на 30.06-03.07.2016 г.
3. Елена Александрова Симинкович – 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов” XI клас, завоювано Първо
място на Национален шампионат за юноши и девойки под 20 год., гр. София, провен на 1819.06.2016 г.; в дисциплина седмобой – лека атлетика
4. Анна Румянова Георгиева – 57 СУ „Св. Наум Охридски” X клас, завоювано Първо място на
200 м. жени, Бътерфлай на Национален плувен шампионат на България, проведен на 30.0603.07.2016 г.
5 Теодор Чавдаров Домозинов – 166 СУ „Васил Левски” X клас, завоювано Трето място на
Европейски шампионат за кадети, проведен на 24.07.2016 г., класическа борба - категория 76 кг.

6. Денис Цветелинов Димитров – 166 СУ „Васил Левски” VIII клас завоювано Първо място в
категория К1 1000, 500 и 200 на Държавен индивидуален шампионат Кану – Каяк, проведен на
23 – 24.07.2016 г. за юноши и девойки младша възраст
7. Вирджиния Миткова Корчева – 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” IX клас, завоювано Първо място К1 3000 на Държавен индивидуален шампионат Кану – Каяк, проведен на 23 – 24.07.2016 г. за
юноши и девойки младша възраст.
8. Дария Драгомирова Маркова – 30 СУ „Братя Миладинови” IX клас, завоювано Първо място,
200 м. свободен стил на Държавно лично отборно първенство по плуване в гр. София проведен
на 22-24.07.2016 г.
9. София Андреева Найденова – 33 ЕГ „Света София” IX клас, завоювано Първо място, 800 м.
свободен стил на Държавно лично отборно първенство по плуване в гр. София 22-24.07.2016 г.
10. Габриела Андреева Антова – Първа английска езикова гимназия VIII клас, завоювано Второ
място на Европейски шампионат по Шахмат, проведен на 17-28.08.2016 г. в Прага
11. Тони Стоянов Савов – 108 СУ „Никола Беловеждов”, XI клас, завоювано Първо място на
Държавен личен шампионат – мъже, проведен на 15-19.06.2016г., гр. Ямбол
На основание чл. 16, ал.5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби, учениците имат право да получават само една стипендия по реда на наредбата
или на основание на закон или акт на Министерски съвет.
Правото на стипендия се губи при настъпване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 7 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО
РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА
ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ЩЕ БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ И ИЗПРАТЕНИ ПИСМА С
ИЗЛОЖЕНИ МОТИВИ ЗА ОТКАЗ.

