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Информация  

за предоставяне на стипендия и еднократно финансово подпомагане  
 

Еднократно финансово подпомагане и стипендия се предоставят на основание чл.8 и 

чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби 

 

Чл. 8. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби са:  

1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт; 

2. подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;  

3. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и 

състезания; 

 
Чл. 10. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от 

VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби 2021 г. 

 

 

I. За предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби (съгл. чл.10) се 

подава: 

1. Искане по образец в едномесечен срок от възникването на основанието за 

предоставяне на стипендията. 

2. Към искането се прилага документ, удостоверяващ класиране на детето (напр. копие 

от Диплома за заето 1, 2 или 3-то място от национален или международен конкурс, 

включени в програмата) 

 

II. За еднократно финансово подпомагане (съгл. чл.8) се подава: 

1. Искане по образец 

2. Към искането се прилагат: 

- документи, удостоверяващи класирането на ученика; 

- документ, потвърждаващ участието на ученика в курс по изкуства, в национален и 

международен конкурс; 

- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с 

участието на ученика в курс по изкуства, в национален и международен конкурс; 

 

III. Искане по образец - приложение № 2 с приложените към него документи се подава: 

1. за ученик от държавно училище към Министерството на културата – до 

министъра на културата; Изпраща се по пощата на адрес: бул. „Александър 

Стамболийски” № 17, София 1040, Министерство на културата.  За ускоряване на 

процедурите искането със сканирано приложение може да се изпраща предварително 

на електронна поща mc_artschool@abv.bg. За повече информация тел. 02 94 00 824 

или 02 94 00 825. Копие от заповедта за предоставяне на стипендия и/или еднократно 

финансово подпомагане се получава в съответното училище. 

2. за ученик от държавно училище към Министерството на образованието и 

науката – до министъра на образованието и науката;  

http://mc.government.bg/images/Naredba_darbi%202019.rtf
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3. за ученик от общинско училище – до кмета на съответната община, на 

територията на която е училището; 

4. за ученик от частно училище – до съответния министър, предложил мярката, по 

която е класиран ученикът.  

 

 

 

Важно!  
 

Участници, класирани на I,  II и III място от друг Национален акордеонен конкурс, 

включен в Програма на мерките 2021, могат да използват еднократно финансово 

подпомагане за участие в майсторските класове на Акордеонна академия, в 

Национален и Международен конкурс „Акордеомания“. След регистрация, 

организаторът Сдружение Акордеомания Арт ще предостави служебна бележка, която 

заедно с Искане да бъдат представени за отпускане на сумата пред съответната 

институция описана по-горе (III-т.1,2,3,4) 

 

festival.accordiomaniaart.com/download/Programa-na-merkite_21p138pr.pdf

