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джет	на	Република	България	за	2014	г.	 49
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на	Министерския	съвет	от	2010	г.	 50

	Постановление № 99	 от	 25	 април	
2014	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Постановление	№	74	на	Министерския	
съвет	от	2014	г.	за	приемане	на	план
сметка	 за	 разходите	 по	 подготовка
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и общински училища през 2014 г. съгласно 
приложението. 

Чл. 2. Необходимите средства за изпълне-
ние на програмата по  чл. 1 да се осигурят 
от централния бюджет за 2014 г. в рамките 
на предвидените за тази цел средства.

Чл. 3. Неизплатени средства за стипендии 
на ученици от общинските училища поради 
недостиг на средствата по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби 
през 2013 г. се осигуряват със средствата 
по програмата по чл. 1.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 5а от Закона за закрила на детето 
във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата 
за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби, приета 
с Постановление № 298 на Министерския 
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; 
изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 
от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., 
бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 
ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на Програма на мерките за за-
крила на деца с изявени дарби от държавни 

и общински училища през 2014 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Приема Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни 

Приложение 
към чл. 1

ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

Раздел І
Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на културата

Мерки по наредбата Обхват на мерките

1 2

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности 
на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно фи-
нансово подпомагане.

Дете от държавно училище по изкуствата и по 
културата, финансирано от Министерството 
на културата (МК), класирано индивидуално 
през 2014 г. на първо, второ или трето място на 
национален или международен конкурс, олим-
пиада или състезание, включени в програмата.

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства – кур-
сове, майсторски класове, летни академии.

Дете от училищата по изкуствата и по културата, 
представило служебна бележка от организатора 
за включване за обучение в курс по изкуства 
и документ за класиране.

1.2. Подпомагане за участие в пленери. Дете от училищата по изкуствата и по културата, 
представило служебна бележка от организатора 
за участие в пленер и документ за класиране. 
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