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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ  

 

АТАНАС КИРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

Относно: Определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите 

по тях, които ще бъдат финансирани на основание  разпоредбите на Наредба №23 за 

отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни кадри Община 

Стралджа ще отпусне стипендии на студенти обучаващи се в редовна  форма на 

обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията 

на Република България. Конкретните специалности и броят на стипендиантите по тях, 

за които ще се отпускат стипендии през следващата година, следва да се определят 

ежегодно с решение на Общински съвет, което следва да  се приеме не по- късно от 30 

ноември на предходната година. Стипендиите ще се отпускат от бюджета на Община 

Стралджа. 

  Насърчаването на учащите се за постигане на по- високи резултати в обучението 

им, завръщането в родното им място – община Стралджа, подпомагане развитието й 

чрез квалифицирани и млади специалисти, които са нужни за просперитета й  е 

основната цел, която следва да изпълняваме. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

След като ми бяха предоставени мотивирани доклади от всички ресорни 

ръководители в Общината, относно необходимостта от кадри е видно, че имаме нужда 

от специалисти в сферата на здравеопазването и строителството. 

  



  

Ето защо и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.2, ал.3 от Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа 

и следните фактически основания:  подпомагане със стипендии лица, с постоянен адрес 

на територията на община Стралджа, учащи във висши училища на територията на 

Република България, които отговарят на критериите за подбор, оповестени в 

Наредбата, предлагам  на Общински съвет при Община Стралджа да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет- Стралджа определя следните специалности и броя на 

стипендиантите по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на 

Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа: 

1. Архитектура; 

2. Строителен инженер; 

3. Медицинска сестра. 

Броят на стипендиантите по всяка от горепосочените специалности е по един.  

 

2. Възлага на Кмета на община Стралджа да извърши всички последващи 

действия във връзка с реализиране на Решението по точка 1. 

 

 

Вносител:  /п/ 
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