
                                           
                                                           
ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 23 ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 
 

 
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. 
           (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. 
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(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. 
 (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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