
                                                                         

 

НАРЕДБА 
 

ЗА  

ОТПУСКАНЕ НА 
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РАЗДЕЛ  ПЪРВИ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

на студенти, съгласно Решение №28 на Общински съвет Брегово. 

     Чл.2. С оглед задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, 

община Брегово може да отпусне стипендии на студенти – редовно обучение по 

специалностите „Медицина”, „Архитектура”, “Компютърни специалисти“, 

„Строително инженерство” и специализанти от специалност „Медицина”/ 

мед.сестри/, отговарящи на условията, посочени в тази наредба. 

         Чл.3. Стипендии се отпускат от бюджета на общината, като необходимите 

средства се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година 

бюджет. 

         Чл.4. /1/ Стипендии се отпускат при доказана необходимост от изпълнителски 

и ръководни кадри с висше образование в общината. 

                 /2/ Конкретните специалности, за които ще се отпускат стипендии се 

определят ежегодно със Заповед на кмета на община Брегово, като се преценят 

наличните нужди. 

         Чл.5./1/. Размерът на стипендията е в размер на 600 лв. за учебна година. 

               /2/.Студенти-инвалиди получават определения в ал.1 размер на издръжка, 

увеличен с 50.00 лв. на семестър. 

           Чл.6./1/ Срок за подаване на документи за отпускане на стипендия за 

следващата академична година е от  01.07. до 15.09. на текущата година. 

                  /2/ За всяка учебна година се провежда отделно кандидатстване и 

отделно класиране, за което се получават съответните стипендии за годината. 

 Чл.7. При наличие на стипендиант по една от специалностите, изброени в 

чл.2 до неговото дипломиране се обявява нулев прием на документи на кандидати от 

същата специалност. 

               

РАЗДЕЛ  ВТОРИ 

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ 

 

           Чл.8. Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят на следните 

условия: 

         /1/. Имат постоянен адрес в едно от населените места, на територията на 

Общината. 

         /2/. Приключили втората си академична година и учат редовно държавна 

поръчка във висши училища.  

         /3/. Следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски 

и ръководни кадри с висше образование, изброени в чл.2 на настоящата наредба. 

          /4/. Общият успех от положените изпити през предшестващия семестър да не 

е по-малък от добър 4.50.  

 /5/. Представят мотивационно писмо, изразяващо академичните им цели 

и/или постижения и показващо ангажираност и мотивация за учене. 

 /6/. Представят поне една подробна препоръка от учебното заведение, 

описваща академичните постижения и/или извънкласни дейности на кандидата. 

 /7/. Представят доказателство за обучение в редовна форма държавна 

поръчка на обучение в легитимен и акредитиран университет в собствената 

страна - представяне на оригинално, издадено от съответното учебно 

заведение и уверение за записване за академичната година, за която са 

кандидатствали за стипендия; 

 /8/. Представят документите си в указания срок. 

          /9/. Кандидатите следва да са на възраст до 29 години. 

 

 



РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

 

         Чл.9. Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината МОЛБА – 

ДЕКЛАРАЦИЯ по утвърден образец /неразделна част от настоящaта наредба/, 

придружена със следните документи: 

       /1/.Заверено копие от студентската книжка. 

       /2/. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че 

студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава 

образованието си. 

     /3/.Студентите-инвалиди представят освен копие от студентската книжка и 

уверението  и документи, удостоверяващи инвалидността им (решения на ЛКК, 

ТЕЛК, НЕЛК и др.). 

       /4/.Мотивационно писмо, изразяващо академичните им цели и/или постижения и 

показващо ангажираност и мотивация за учене. 

       /5/.Поне една подробна препоръка от учебното заведение, описваща 

академичните постижения и/или извънкласни дейности на кандидата. 

        Чл.10. Със заповед на Кмета на Общината се свиква комисия с участието на 

Секретаря на Общината, началник отдел „Специализирана администрация” и един 

представител на ресора, в който би се реализирал след дипломирането си кандидат 

– стипендианта.  

/1/. Комисията ще разгледа и класира представените документи по следните 

критерии с относителна тежест в проценти: 

успех – относителна тежест 70 % ( 0,70 );  

мотивация за постигане на поставените цели , учене и реализиране - тежест 

10% (0,10 ); 

препоръки – относителна тежест 5 % (0,5 ); 

доходи на родители/настойници или попечители – относителна тежест 15 % (0,15 ); 

/2/.По дадените критерии и приложената методика ( приложение №2 – 

неразделна част от Наредбата), комисията изчислява общия сбор точки на всеки 

кандидат. 

/3/. Комисията съставя протокол по ал.1 и ал.2  до 10 работни дни и го 

представя за утвърждаване от кмета на общината. 

          Чл.11. Не се допускат до оценка молби-декларации на студенти,  които не са 

представили всички изискуеми документи. 

     Чл.12. Молбите на одобрените от комисията кандидати и изготвения протокол, 

след извършения подбор, заедно с придружаващите ги документи се обсъждат на 

съвместно заседание на ПК по бюджет, финанси и социални дейности, и ПК по 

образоване, култура, здравеопазване, спорт, отдих и туризъм, след което се 

разглеждат на заседание на Общинския съвет. 

      Чл.13. Общинският съвет приема решение за отпускане на стипендия в 

размера, посочен в чл.5 от настоящата наредба. 

    Чл.14. Общинският съвет възлага на кмета на Община Брегово в 10 дневен 

срок от взетото решение да сключи договор със студента, който е неразделна част от 

настоящата наредба, съгласно изискванията на ЗЗД по утвърден образец. 

      Чл.15. На студенти-инвалиди, без оглед на степента на тяхната инвалидност 

се отпуска стипендия в размер, посочен в чл.5 от настоящата наредба. 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

 

       Чл.16. Стипендии се изплащат за времето на учебната година до 

семестриалното завършване на обучението. 

         



Чл.17. Стипендиите се получават в срок до последния ден на месеца, за който 

се отнасят по банков път или лично в касата на общината, находяща се на първи 

етаж в общинска администрация. 

РАЗДЕЛ  ПЕТИ 

 

ОТНЕМАНЕ  НА  СТИПЕНДИИ 

 

Чл.18.Стипендията се отнема и договорът се прекратява, когато студентът: 

  /1/.Повтаря семестъра без уважителни причини,   

 /2/. Се премести по собствено желание в друга специалност, 

/3/. Не е спазил условията по раздел втори от настоящата наредба, 

 /4/. Прекъсне образованието си.  

/5/. Не представи посочените в чл.19 на настоящата наредба документи. 

    Чл.19. Общинският съвет може да приеме решение да не се прекратява 

договора за издръжка на студент, който презапише семестъра поради 

продължително боледуване през предходната учебна година. Заболяването се 

установява своевременно с медицинско свидетелство, издадено от болнично 

заведение или ЛКК и заверено от отдел “Учебен” на съответното висше училище. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРЕНОСТИТЕ 

 

         Чл.20. Кметът на Общината упражнява контрол по изпълнението на поетите 

задължения по договора. 

          Чл.21.  За целта стипендиантът е длъжен в началото на всеки семестър да 

представи в общинска администрация Брегово документите, посочени в т. 1, 2, 3, на 

чл.9 от настоящата наредба.  

          Чл.22. Ежегодно в годишния отчет, кметът на Общината внася в Общинския 

съвет и отчет за изпълнението на договореностите по поетите задължения от 

студентите. 

                                       

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

         

         §1. Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от 

висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да 

върне на Общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно 

със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне 

сумата заедно с лихвите, тази сума се събира принудително по реда на чл.9б от 

Закона за местните данъци и такси, ДОПК и ЗЗД. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

        §1. Настоящата Наредба е приета с Решение №28г., взето с Протокол 

№06/14.05.2021г., 

        §2. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането и от Общински съвет 

Брегово. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

  

До Кмета  

на  Община Брегово 

 

 

                               МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от ………………………………………………................ ЕГН .........……………………… 

постоянен адрес: гр. /с./ ………………………………………………...............……. 

студент /ка/ в ………………………………………………………………......................, 

семестър – редовно обучение, специалност ….......…………………………… 

 

    

Господин Кмет, 

Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………. 

семестър на учебната ……………………  година.  

 

                                           Д Е К Л А Р И Р А М: 

I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

1. Баща ……………………….. ……. постоянен адрес…………………… 

работи в ……………………………………………………………………... 

2. Майка …………………………….. постоянен адрес…………………… 

работи в ……………………………………………………………………... 

3. Брат /сестра/ ……………………… постоянен адрес…………………... 

учи в………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………... 

учи в …………………………………………………………………………. 

 II. МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Доходите на семейството ми, включително компенсациите, получени през 

предходните 6 (шест) месеца са следните: 

1.     Заплати (вкл. обезщетения за врем. Нетрудоспособност) …………лв 

2.      Пенсии (без добавката за чужда помощ)                      ………… лв 

3.     Обезщетения за безработица                                      ………… лв 

4.     Месечни добавки и помощи за деца                             …………лв 

5.     Стипендии (без получаваната от декларатора по този 

Правилник)                                                                      ………….лв 

6. Наеми                                                                          …………лв  

7. Хонорари                                                                      …………лв 

8. Други доходи (търговия, продажба на селскостоп. продукция, занаяти, дивиденти 

от акции, присъдени издръжки и др.        ...………лв   

                                                                                 Всичко:   ………..лв 

   Месечен доход на член от семейството:   ………..лв 

 

         Известно ми е, че за вписване на неверни данни в декларацията нося 

отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на 

връщане. 

         Прилагам: 

1.     ……………………………………………………………………… 

2.     ……………………………………………………………………… 

3.     ……………………………………………………………………… 

4.     ……………………………………………………………………… 

  

 

Дата: …………………..                                              Декларатор:…………… 

Гр. /с/…………………..                                                  /подпис/ 



 Приложение 2 

  

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЕДНА И СЪЩА СПЕЦИАЛНОСТ,  

ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИЯ ОТ ОБЩИНА БРЕГОВО ПО ПРАВИЛАТА НА 

НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ 

 

 

Критерии за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в 

комплексната оценка: 

 

Икономически най – изгодна оферта    

Показатели:   относително 

тегло 

Максимално 

възможни точки 

Условно 

обозначение 

1.Успех на канидидата. 70% ( 0,70 ) 100 К1 

2.Мотивация за 

постигане на 

поставените цели, 

учене и реализиране 

10 % ( 0,10 ) 100 К2 

3. Препоръки                   5 % ( 0,05 ) 100 К3 

4.Доходи на 

родители/настойници 

или попечители 

15 % ( 0,15 ) 

 

100 К4 

 

Общата оценка на кандидатите се извършва по следната формула: 

 К = К1 + К2 + К3 + К4 , където 

К1 – Успех на кандидата 

К2 – Мотивация за постигане на поставените цели , учене и реализиране   

К3 – Препоръки 

К4 – Доходи на родители/настойници или попечители 

 

Условия за определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1: „Успех на кандидата” с максимален брой точки 100 и тежест 70 % 

К1 – max- 100 точки, относително тегло – 70 % 

Комисията оценява кандидатите по този показател по следната формула: 

К1 = {(Уn/ У max) x 100} x 0.70, където: 

Уn – успех  на кандидата 

Уmax – максимален успех ( по шестобалната система 6.00) 

 

Показател 2 : „Мотивация за постигане на поставените цели , учене и реализиране  

” с максимален брой точки 100 и тежест 10 % 

К2 – max 100 точки, относително тегло 10 % 

Комисията оценява кандидатите по този показател, както следва: 

К2 = {(М n / М max) х 100} n 0,15, където : 

М n – мотивация на кандидата(по шестобалната система) 

М max – максимална мотивация (оценка по шестобалната система 6.00) 

 

Показател 3: „Препоръки”с максимален брой точки 100 и тежест 5 % 

К3 – max 100 точки,относително тегло 5 % 

Комисията оценява кандидатите по този показател, както следва: 

К3 = {(C n / C max) х 100} х 0.05 , където : 

C n –препоръки на участника 

C max – най- много предложени препоръки  

Показател 4: „Доходи на родители/настойници или попечители 

” с максимален брой точки 100 и относително тегло 15 % 



 

К4 – max. 100 точки, относително тегло 15 % 

Комисията оценява предложенията по този показател, както следва: 

K4= {(D n / D min) х 100} х 0.15 

D n –месечен доход на кандидата, на база доходите на родителите 

D min –минимална заплата за страната 

 

 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Д О Г О В О Р 

  

  

         Днес, …………….. в гр. Брегово в изпълнение  на  Решение   №……./………… на 

Общински съвет се сключи настоящия договор между: 

1. Община Брегово представлявана от ……………………………………….,  

кмет на Община Брегово и ……………………………., гл.счетоводител на Община Брегово, 

от една страна и 

2………….. …………………………………………………………………….. 

постоянен адрес ……………………………., ул. ………………….№... 

ЕГН ………………….., л.к. № ………., изд. на…………от …………., 

учащ(а) се в ……………………………………………………………… 

специалност ……………………………………………………………. – 

редовна форма на обучение, държавна поръчка, наричан (…) накратко обучаващ (…) 

се от друга страна, при което страните се споразумяха за следното: 

  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Община Брегово се задължава да осигури на обучаващия се стипендия на основание 

чл.9, т.6 от Закона за общинските бюджети и чл.5 от Наредбата за отпускане на 

стипендии на студенти от Община Брегово, приета от ОбС - Брегово.  

  

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

1. Общината е длъжна: 

1.1. Да изплаща на обучаващ (…) се месечна издръжка в размер на ................... за 

срока всяка учебна година, считано от 

………………………………………………………………………………….. 

1.2. След завършване на обучението да назначи по придобитата специалността за 

срок пропроционален на годините, през които е получавал издръжка. 

2.     Общината има право да: 

2.1.Получава информация за хода на обучението. 

2.2.Осигурява условия за практическото обучение и консултации 

на обучаващ (…) се, да оказва съдействие при разработка на курсова работа и д.п., 

съобразно учебните програми. 

  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАЩ (…) СЕ:     

1. Обучаващ (…) се е длъжен (на): 

         1.1. Да завърши в срок обучението си по уговорената специалност. 

         1.2. Да представя в началото на всеки семестър уверение от отдел “Учебен” на 

висшето училище. 

         1.3. След завършване на обучението да постъпи на работа в Община Брегово 

за срок от 5 години. 

 

  

IV. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: 

  

1. Ако обучаващ (…) се не завърши в срок,  дължи връщане на цялата сума, 

получена от Общината със законоустановените лихви за целия период; 

2. Ако обучаващ (…) се след завършване на образованието си не постъпи на работа 

в Община Брегово дължи връщане на получената до този момент издръжка със 

законоустановената лихва за съответния период. 

3. Уговорените неустойки не лишават страните от право да търсят действителните 

вреди; 

4. Ако обучаващ (…) се прекъсне следването си по причини, за които сам (…) носи 

отговорност – слаб успех, не записване в следващ курс или семестър и др. няма 

право да получава издръжка, съгласно раздел III, т.2 от настоящия договор и дължи 

връщане на получената до момента издръжка заедно с установената по закон лихва. 



 V. СРОК НА ДОГОВОРА      

Договора е в сила от……………….до завършване на първа сесия на държавен изпит. 

 VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ    

1. Условията на настоящия договор се променят само след писмено съгласие на 

двете страни, оформени в анекс; 

2. Договорът се прекратява предсрочно: 

- по взаимно съгласие; 

- с едномесечно предизвестие на една от страните. 

3. Страните се задължават да решават всички възникнали спорни въпроси по 

взаимно съгласие, а при невъзможност спорът се решава по реда на ГПК и ЗЗД. 

 

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по една за всяка от 

страните. 

 

 

 

За Община Брегово:                                                 Обучаващ се:……………………………   

    

 ………………………….                          

           

/подпис и печат/                                                           

 

 


