Наредба
за отпускане на стипендии на студенти и специализанти от
Община Монтана
/приета с Решение № 1070/25.04.2019 год./

Раздел I. Общи положения
Чл. 1. Настоящата наредба урежда условията и реда за отпускане на еднократна стипендия
на студенти и специализанти от община Монтана, обучаващи се в направления „Медицина“
и „Педагогика“ за подпомагане на обучението им.
Чл. 2. С оглед политиката за осъществяване на подкрепа на младите хора в община
Монтана и осигуряване на необходимия кадрови ресурс, пред чиято необходимост е
изправена общината, Община Монтана осигурява финансово подпомагане на студенти
редовно обучение, бакалавър или магистър, както и на специализанти по медицина,
отговарящи на реда и условията, посочени в настоящата Наредба.
Чл. 3. (1) Ежегодно стипендии се отпускат от бюджета на Община Монтана, като
необходимите средства се осигуряват в рамките на одобрения бюджет за финансовата
година.
(2) Стипендиите се отпускат за:
- направление „Медицина“ – две стипендии
- направление „Педагогика“ – две стипендии
(3) Еднократните стипендии на одобрените стипендианти са в размер на 2500 лв. за
учебната година.
(4) Един студент или специализант може да получи стипендия за максимум 2 учебни
години.
(5) За всяка учебна година се провежда отделно кандидатстване и отделно класиране, за
което се получават съответните стипендии за годината.

Раздел ІІ. Условия за финансиране.
Чл. 4. (1) Право на финансово подпомагане имат студенти и специализанти, които
отговарят на следните условия:
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1. имат постоянен адрес на територията на община Монтана към датата на подаване на
заявлението;
2. приети са за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната
агенция по оценяване и акредитация, а специализантите имат сключен договор за
специализация.
3. следват в професионални направления „Медицина“ или „Педагогика“ – за студенти
4. нямат изискуеми задължения към Община Монтана към момента на подаване на
заявлението.
5. нямат регистрация като свободна професия, ЕТ или участие в търговско дружество.
6. кандидатите следва да са на възраст до 29 години.
Чл. 5 Финансиране се отпуска на студенти и специализанти, класирани съобразно
критериите по Приложение 1.

Раздел ІІІ. Ред за отпускане на стипендии.
Чл. 6. Кандидатите за финансиране подават до кмета на общината заявление по утвърден
образец (Приложение № 2) в срок от 01-ви до 15-ти октомври на календарната година,
придружено със следните документи:
1. уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в
определената в чл. 4, ал. 1, т. 3 специалност; специализантите представят сключен договор
за специализация
2. Документ от ВУЗ удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или
копие от дипломата за средно образование – за студенти първи курс, а за специализантите –
копие от дипломата за завършено висше образование.
Чл. 7. Заявленията с придружаващите ги документи се внасят за разглеждане в
деловодството на общинска администрация Монтана.
Чл. 8 (1) Заявленията се разглеждат и одобряват от комисия, в срок до 15 ноември на
съответната година.
(2) Комисията е съставена от пет броя членове. Съставът на комисията се избира с решение
на общинския съвет.
Чл. 9. Комисията отказва отпускане на финансова помощ, ако кандидатът не отговаря на
условията, посочени в чл. 4 и чл. 5 на настоящата наредба.
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Чл. 10. Заявлението се оставя без разглеждане, ако не се представят всички изискуеми
документи.
Чл. 11. Кандидатите се класират според критериите по Приложение 1.
Чл. 12. Комисията изготвя протокол от проведеното заседание и списък на одобрените за
финансиране студенти и го представя за утвърждаване от кмета на общината.
Чл. 13. (1) Кметът на общината утвърждава списъка и сключва договор с одобрените
студенти или специализанти, съгласно изискванията на Закона за задълженията и
договорите по утвърден образец (Приложение № 3).
(2) Срокът на договора може да се удължи с времето за завършване на магистратура
редовно обучение на завършилите степен “Бакалавър”, но не повече от 2,5 години.
(3) Стипендиите се изплащат по банкова сметка на студента/специализанта в срок от 14 дни
след сключване на договора.

Раздел IV. Прекратяване на договора и неустойки.
Чл. 14. (1) Договорът се прекратява и се дължи неустойка, когато студентът:
1. прекъсне образованието си по неуважителни причини.
2. се премести по собствено желание в друга специалност или в друго висше учебно
заведение, без предварително одобрение на комисията по чл. 8;
3. не представи посочените в чл. 17 документи;
4. не се е дипломирал на три последователни сесии след семестриалното завършване;
5. в продължение на първите три години след дипломирането си, не е работил две от тях в
образователна институция или лечебно заведение на територията на община Монтана;
6. специализантът не е работил в лечебно заведение на територията на община Монтана две
години след получаване на специализация или прекрати предсрочно договора си за
специализация.
(2) Студент или специализант, подал документи с невярно съдържание се лишава от
стипендия и носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
(3) Неустойката е в размер на предоставените от община Монтана средства на
студента/специализанта,

заедно

със

законно

установените

лихви.

Когато

студентът/специализантът откаже доброволно да възстанови сумата, заедно с лихвите,
същата се събира по съдебен път.
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Чл. 15. Комисията може да приеме решение да не се прекратява договора със студент,
който презапише семестъра поради продължително боледуване или болничен, свързан с
раждане през предходната учебна година. Заболяването се удостоверява с медицинско
свидетелство, издадено от болнично заведение или лекарска консултативна комисия и
съответния документ от висшето учебно заведение.

Раздел V. Контрол по изпълнението на договореностите.
Чл. 16. Кметът на общината упражнява контрол по изпълнението на поетите задължения по
договора.
Чл. 17. Студент сключил договор е длъжен в срок от 01-ви до 15-ти октомври на всяка
учебна година до завършването си да представя в деловодството на общинска
администрация уверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че студентът се
е записал в следващ семестър за специалността, по която се обучава. В същия срок
специализантът е длъжен да представи документ от лечебно заведение, от който е видно, че
договора му за специализация е действащ.
Чл. 18. При констатация на нередовност в обучението на студента и при непредставяне на
посочените в чл. 17 документи, се прилагат разпоредбите на чл. 14.
Чл. 19. Ежегодно, в началото на календарната година, кметът на общината /председателят
на комисията / внася в Общинския съвет отчет за предходната година, за изпълнението на
договорните отношения между общината и студентите, финансирани от общинския
бюджет.

Заключителни разпоредби.
§1. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§2. Наредбата е приета с Решение на Общински съвет Монтана № 1070 по Протокол № 43
от 25.04.2019 година.
§3. Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането и.
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Приложение 1

Критерии
за класиране на кандидатите за стипендии

1. Академична зрялост
 Студенти 1 курс и 2 курс ..................................................................
 Студенти 3 и по-голям курс и специализанти ...............................

1 точка
2 точки

2. Професионални направления
2.1.
Педагогика
 Студенти степен бакалавър или магистър по математика, информатика,
физика, учител по чужд език, география, химия или биология ...... 5 точки
 Студенти други педагогически специалности .................................. 1 точка
2.2.

Медицина
 Специализанти по анестезиология, кардиология, педиатрия, ортопедия или
неврология ........................................................................................
5 точки
 Студенти специалист здравни грижи ...........................................
3 точки
 Други студенти медицина .............................................................
2 точки

3. Успех





от 5,50 до 6,00 .......................................................................
от 5,00 до 5,49 .......................................................................
от 4,50 до 4,99 .......................................................................
до 4,49 ....................................................................................

3 точки
2 точки
1 точки
0 точки

За студенти първи курс се взема средния успеха от дипломата за средно
образование, а за всички останали курсове се взема средния успех от предния курс.
За специализанти се взема средния успех от дипломата за завършено висше
образование.
При равни точки по-напред се класира студентът получил повече точки по критерий
“Професионални направления”. При ново равенство по-напред се класира студентът
получил повече точки по критерий “Академична зрялост”. Ако и след това има двама или
повече студенти с равни точки и равни показатели по критерии “Академична зрялост” и
“Професионални направления”, крайното подреждане се извършва чрез жребий.
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Приложение 2
До
Кмета на Община Монтана

Заявление
от ………………………………………………................ ................, ЕГН ……….............……
постоянен адрес: гр. Монтана, ул. ……………………………………...............……...............
студент /ка/ специализант в ……………………………….....……………................................,
семестър ........................ – редовно обучение, специалност ….......……………………………
.......……….....................................................................................................................................

Господин Кмет,
Моля, да ми бъде отпусната стипендия за учебната ………………… година.

Прилагам:
1. Уверение от ВУЗ за записана учебна година, а за специализанти – копие от договор за
специализация.
2. Документ от ВУЗ удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или копие от
дипломата за средно образование – за студенти първи курс. За специализантите – копие от
дипломата за завършено висше образование.

Декларирам, че нямам регистрация като свободна професия, едноличен търговец и участие в
търговско дружество.

Дата:

Декларатор:
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Приложение 3

Договор
Днес, …………….. в Община Монтана, в изпълнение на Решение №……./………… на Общински съвет се
сключи настоящият договор между:
1. Община Монтана, ул. “Извора” № 1, ЕИК 000320872 представлявана от
…………………………….…........... - кмет и ........................................................................... – гл. счетоводител
от една страна
2………….. ……………………………………………………… с постоянен адрес … …………………………., ул.
......................…………………. №.... с ЕГН ………………….., л.к. № ………............., изд. на……….............…от
…………................................, учащ(а) се в ………………………………………………………………, специалност
…………………… ………………………………………. - редовна форма на обучение, наричан (…) накратко
обучаващ (…) се от друга страна, при което страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора
Община Монтана се задължава да осигури на обучаващия се одобрена сума от Наредба за
отпускане на стипендия, приета от ОбС Монтана и условията на ЗЗД.

II. Права и задължения на Общината.
1. Общината е длъжна:
1.1. Да изплати на обучаващия се сума в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/.
1.2. Да изплати сумата по т.1.1. в срок до 14 дни от подписване на договора по банкова сметка на
обучаващия се.
2. Общината има право да:
2.1. Получава информация за хода на обучението.

III. Права и задължения на обучаващия се.
1. Обучаващият се е длъжен:
1.1. Да завърши в срок обучението си по уговорената специалност.
1.2. Да представя в началото на всяка учебна година в срок от 1-ви до 15-октомври уверение за
записан семестър от висшето учебно заведение. В същия срок специализантът е длъжен да
представи документ от лечебно заведение, от който е видно, че договора му за специализация е
действащ.
1.3. В 12-месечен срок след завършване на обучението да постъпи на работа в здравно заведение
или образователна институция на територията на община Монтана.
1.4. в продължение на първите три години след дипломирането си, да работи две от тях в
образователна институция или лечебно заведение на територията на община Монтана.
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IV. Неустойки и обезщетения.
1. Ако обучаващият се прекъсне образованието си по неуважителни причини, премести се по
собствено желание в друга специалност или в друго висше учебно заведение, без предварително
одобрение на комисията по чл. 8 от Наредбата или не представи посочените в чл. 17 от Наредбата
документи, дължи връщане на цялата сума, получена от Общината ведно със законната лихва.
2. Ако обучаващият се не изпълни т. 1.3 и т. 1.4 от Раздел ІІІ на този договор изцяло или частично,
дължи връщането на получената сума ведно със законната лихва.
3. Уговорените неустойки не лишават страните от право да търсят действителните вреди;
4. Ако обучаващият се прекъсне следването си по причини, за които сам носи отговорност – слаб
успех, незаписване в следващ курс или семестър и др, както и ако специализантът прекъсне
договора си за специализация, дължи връщане на получената до момента сума ведно със
законната лихва.

V. Срок на договора
1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
2. Договорът се прекратява след изпълнението на задължението по т. 1.3 и т.1.4 на Раздел ІІІ.

VI. Допълнителни условия.
1. Условията на настоящия договор се променят само след писмено съгласие на двете страни,
оформено в анекс;
2. 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 един за всяка от страните.

Гл. счетоводител
на Община Монтана:

Кмет

Обучаващ се:

на Община Монтана: ……………………….

………………………
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