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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от АТАНАС КИРОВ – Кмет на Община Стралджа 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на 

студенти от община Стралджа. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предоставям на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредба № 

23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа., продиктуван от следните 

МОТИВИ:  

1.Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредба № 23 за отпускане на 

стипендии на студенти от община Стралджа. 

- Основният мотив за промяна на наредбата е да се подпомогнат от материална гледна 

точка децата на загинали от COVID – 19 родители – служители на община Стралджа, като 

по този начин се цели да се избегнат материални лишения, които биха настъпили от 

злощастното събитие. 

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба № 23 за  отпускане 

на стипендии на студенти от община Стралджа. 

- Цели да се избегнат материални лишения, които биха настъпили от загубата на родител. 

3. Финансови и други средства необходими за изменението и допълнението на Наредба № 

23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. 

 - Изменението и допълнението на Наредбата не е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. 

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба № 23 за отпускане на 

стипендии на студенти от община Стралджа. 

 

 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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 - Да бъдат подпомогнати финансово децата на загинали от COVID – 19 – родители – 

служители на община Стралджа. 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

- Предлаганото допълнение е в съответствие с нормативните актове от по - висока степен, 

а именно: Конституцията на Република България;  Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, както и тези на европейското законодателство – Европейската 

харта за местно самоуправление.  

  Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК 

Община Стралджа публикува на 26.11.2021г. на официалния сайт на общината проекта за 

изменение и допълнение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от 

община Стралджа, заедно с изложените мотиви към нея, като предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта в 

законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в общинска 

администрация подобни становища и предложения. 

 Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

предлагам на общински съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 I. Променя Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община 

Стралджа по следния начин: 

Изменя заглавието на Наредбата както следва: 

Било: 

НАРЕДБА № 23 ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 

Става: 

НАРЕДБА № 23 ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

В Раздел първи Общи положения се изменя като следва: 

Било: 

Чл.1. (1) Настоящата наредба урежда условията и реда за отпускане на стипендии на 

студенти, граждани на  Община Стралджа. 
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           (2) Наредбата има за цел да подпомага граждани на Община Стралджа, които 

продължават своето образование във висши училища, акредитирани от Националната 

агенция за оценяване и акредитация на територията на Република България. 

Става: 

Чл.1. (1) Настоящата наредба урежда условията и реда за отпускане на стипендии на 

студенти , граждани на  Община Стралджа и на деца, загубили родител -  служител на 

община Стралджа, починал от COVID-19 . 

         (2) Наредбата има за цел да подпомага граждани на Община Стралджа, които 

продължават своето образование във висши училища, акредитирани от Националната 

агенция за оценяване и акредитация на територията на Република България и на деца 

загубили родител- служител на община Стралджа, починал от COVID-19. 

В Чл.4. 

Било: Размерът на стипендията се определя с решение на Общински съвет по предложение 

на  Кмета на Община Стралджа , който не може да надвишава 200 лв. месечно. 

Става: Размерът на всички видове стипендии се определя с решение на Общински съвет по 

предложение на  Кмета на Община Стралджа , който не може да надвишава 200 лв. 

месечно. 

В Чл.5.  

Било: Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия за следващата учебна 

година е от  01.07. до 31.08. на съответната година. 

Става: (1) Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия за следващата 

учебна година е от  01.07. до 31.08. на съответната година. 

(2) Срокът по ал.1 не важи за стипендия за деца, загубили родител -  служител на община 

Стралджа, починал от COVID-19 . В този случай заявлението се подава в двумесечен срок 

от настъпване на събитието.   

Създава нов чл.8а, към Раздел  втори, Условия за отпускане на стипендия със следния 

текст: 

„Чл.8а (1) Стипендии се отпускат и на деца , загубили родител -  служител на община 

Стралджа, починал от COVID-19 . 

          (2) Децата по ал.1, чрез свой законен представител, подават Заявление в свободен 

текст до кмета на община Стралджа. 



 

страница 4 от 5 

 

 (3) В заявлението се посочва задължително адрес за кореспонденция. Всички писма, 

съобщения и др. във връзка с процедурата по настоящата наредба ще се считат за редовно 

връчени, ако са адресирани до посочения адрес.“ 

Създава нов чл.10а, към Раздел трети, Ред за отпускане на стипендии със следния текст: 

          „Чл.10а. (1) Кмета на Община Стралджа определя със заповед състава на комисия, 

чийто състав се оповестява публично в официалния сайт на общината, за отпускане на 

стипендия на деца, загубили родител -  служител на община Стралджа, починал от COVID-

19 . 

           (2) Комисията се състои от не повече от 5 члена. В нейния състав се включват 

заместник - кмет,  секретаря на общината, юрист и председателите  на ПК в ОбС по  

„Социална политика” и „ Бюджет и финанси”. 

 (3) Комисията се събира, разглежда постъпилите заявления, за отпускане на 

стипендия  и изготвя протокол в срок от 10 работни дни от постъпване на заявлението.  

            (4) Изготвеният протокол се представя на Кмета на Община Стралджа в седем 

дневен срок.  

 (5) В 14 дневен срок от получаване на протокола, Кметът на Община Стралджа 

внася докладна записка до Общински съвет при Община Стралджа, в която дава 

предложение за кандидатите, които следва да получат стипендия. 

 (6) Общинският съвет приема решение за отпускане на стипендия и определя 

размера на същата. 

 (7) В 10-дневен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет, Кметът 

на общината издава заповед за отпускане на стипендия.“ 

  

Създава нов чл.13а, към Раздел четвърти, Задължения на стипендианта. съдържание на 

договора със следния текст: 

 „Чл.13а. За отпускане на стипендия на деца, загубили родител -  служител на 

община Стралджа, починал от COVID-19 не се сключва договор.“ 

Създава нова ал.2 към чл.15, Раздел шести, Изплащане на стипендии със следния текст 

          „Чл.15. (2) Стипендии на деца, загубили родител -  служител на община Стралджа, 

починал от COVID-19 се изплащат всеки месец от влизане в сила на заповедта за 

отпускане на стипендия до навършване на 18 годишна възраст на лицето.“ 
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                 ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане на решението в сила да 

актуализира действащата Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община 

Стралджа, съобразно така приетото изменение.            

  

ВНОСИТЕЛ: 

АТАНАС КИРОВ 

Кмет на община Стралджа 

 

 

 


