ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

ИСКАНЕ
за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби
от………………………………………………………………………………….
(трите имена на дете, родител/настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето)

лична карта №……………………………………....,
издадена на …………………………………………,
от………………………………………....................,
постоянен адрес:
………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………….
адрес за контакт:
………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….
тел.: ……………………………………………………
електронна поща: ………………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл. 16а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) отправям
искане за предоставяне на закрила на:
…………………………………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия на детето)

дата на раждане: …………………………………………………………………
настоящ адрес…………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………….
ученик в училище/клас………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………….
училище, от което се премества……………………………………………….
…………………………………………………………………………………
(попълва се само при подаване на искането след преместване от друго училище)

за осигуряване на:
1. Еднократно финансово подпомагане по чл. 8 или по чл. 9, т. 2.
2. Писмена информация по чл. 9, т .1 за постъпване в училище по
изкуствата или спортно училище.
3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10.
4. Еднократно финансово подпомагане съгласно Глава II от Програмата
на Община Шумен за 2018 г.

Мотиви:
1. За т. 1: ……………………………………………………………………
(посочва се съответната мярка по чл. 8 от НУРОЗДИД и класирането на ученика)

2. За т. 2: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
(посочва се класирането на ученика по чл. 16, ал. 1 от НУРОЗДИД)

3. Поради преместване в друго училище посочвам № на заповед
……………………….........., с която ми е отпусната стипендия, считано
от ………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
(когато искането се подава поради преместване на ученика в друго училище, се посочва
номерът на заповедта, с която е отпусната стипендията, органът по закрила и от кой месец
е започнало изплащането му)

Приложения:
1. За т. 1 – документите по чл. 14а, ал. 2.
2. За т. 3 – документа по чл. 16а, ал. 2.

Декларирам, че към момента на подаване на настоящото искане
ученикът се отказва от друга държавна стипендия и ще получава
стипендията, предоставена по реда на тази наредба.

град Шумен
…………….2018 г.

Подпис:
……………………
(родител/настойник/попечител или
лице, полагащо грижи за детето)

