22 февруари 2019 година
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТАЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след текста: „Дете или младеж по ал. 1 е всяко дете/младеж,”, отпада текста
„живущо на територията на Община Търговище” и текста придобива следния вид: „Дете
или младеж по ал. 1 е всяко дете/младеж, което е обхванато от образователната
система в предучилищен, начален, основен и среден етап на обучение, както и дете до
6 годишна възраст, живущо на територията на Община Търговище (независимо дали
посещава детска градина).”.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. досегашният текст на чл. 11, ал. 1: „Кандидатстването и одобрението за
стипендиите и стимулите по чл. 3 се осъществява в сесии.”, се изменя и текста придобива
следния вид:
„(1) Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 се
осъществява веднъж годишно.”.
2. досегашният текст на чл. 11, ал. 2: „За стипендията „Търговищко дарование” и за
годишните стипендии, сесия се провежда веднъж годишно, като приемът на документи
стартира на 1 април и приключва на 1 май.”, се изменя и текста придобива следния вид:
„(2) За стипендията „Търговищко дарование” и за годишните стипендии, сесия се
провежда веднъж годишно, като приемът на документи стартира на 1 септември и
приключва на 1 октомври.”.
3. досегашният текст на чл. 11, ал. 3: „Комисията разглежда подадените кандидатури
по ал. 2 и излиза с решение в срок до 15 май.”, се изменя и текста придобива следния вид:
„(3) Комисията разглежда подадените кандидатури по ал. 2 и излиза с решение в
срок до 15 октомври.”.
4. досегашният текст на чл. 11, ал. 6: „(6) За месечните стипендии, сесиите са:
1. пролетна, с прием на документи от 1 април до 1 май;
2. есенна, с прием на документи от 1 септември до 1 октомври.”, се изменя като
отпадат т. 1 и т. 2 и текста придобива следния вид:
„(6) За месечните стипендии сесията се провежда веднъж годишно като приемът
на документи стартира на 1 септември и приключва на 1 октомври.”.
5. досегашният текст на чл. 11, ал. 7: „(7) Комисията разглежда подадените
кандидатури по ал. 6 и излиза с решение в срок до:
1. 15 май за пролетната сесия;
2. 15 октомври за есенната сесия.”, се изменя като отпадат т. 1 и т. 2 и текста
придобива следния вид:
„(7) Комисията разглежда подадените кандидатури по ал. 6 и излиза с решение
в срок до 15 октомври.”.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. чл. 14, ал. 1, т. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. чл. 16, т. 2 се отменя, а т. 3, 4, 5 и 6, се преномерират съответно на т. 2, 3, 4, и 5.
1. 2. Изменя се текста на досегашната т. 3: „документ (оригинал или заверено
копие), удостоверяващ учебното заведение, в което учи и успех от последния завършен
клас, към датата на подаване на кандидатурата (не важи за деца до 6 годишна възраст);”.

Текста на новата т. 2, придобива следния вид:
„2. (нова – Решение № по Протокол № от м.март 2019 г.) „Служебна бележка,
издадена от образователната институция (училище/ДГ), в която учи детето/ученика, с
информация за неговите имена, възраст, клас/група и общия успех от последния
завършен клас, към датата на подаване на кандидатурата (не важи за деца,
непосещаващи ДГ);”.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
Добавя се нова ал. 3 със следното съдържание: „(3) Церемонията по награждаване
на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище се провежда в
навечерието на 1 ноември – денят на народните будители.”.
§ 6. В Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за условията и реда за
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се добавя нов
§ 2, който има следното съдържание: „§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
община Търговище влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общински съвет Търговище.

