НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА
УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА МОНТАНА
/приета с Решение № 216/23.07.2020 год./

Раздел І.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за
отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана.
(2) Наредбата има за цел да подпомага и стимулира деца с изявени дарби в
сферата на науката, изкуството и спорта.
Чл. 2. (1) Право на отпускане на стипендия по Наредбата има всеки
ученик от училищата на Община Монтана, с доказани постижения на
регионално, национално или международно ниво в областта, за която
кандидатства.
(2) Областите за кандидатстване са:
1.
Наука и технологии.
2.
Изкуство.
3.
Спорт.
Чл. 3. Видове стипендии:
1.
Годишна стипендия.
2.
Еднократна стипендия.
Чл. 4. Стипендиите по тази Наредба са индивидуални.
Чл. 5. Носителите на стипендии се определят от Комисия по
стипендиите.
(1) Комисията по стипендиите се назначава със заповед на Кмета на
Община Монтана.
(2) Комисията по стипендиите осъществява разглеждането и оценяването
на постъпилите искания за отпускане на стипендии.
Чл. 6. (1) Комисията по чл. 5 се състои от Председател и четирима
членове.
(2) Комисията изготвя формуляри за кандидатстване и оценъчни карти,
съобразно посочените в чл. 10, т.3 и чл. 11, т. 3 критерии за отпускане на
стипендиите по чл. 3.
(3) Комисията обявява сесията за кандидатстване за стипендии, заседава
и взема решения с обикновено мнозинство.
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Раздел ІІ.
Условия и ред за кандидатстване и подбор
Чл. 7. Стипендия на ученик с изявени дарби може да се предостави
по искане на:
1.
ученик /при навършено пълнолетие/;
2.
законен представител на непълнолетeн ученик – родител /настойник/
попечител/лице, полагащо грижи за детето.
Чл. 8. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за годишна и/или
еднократна стипендия в една от описаните в чл. 2, ал. 2 области.
(2) Всеки кандидат има право на одобрение за една стипендия.
(3) Без право да кандидатства за стипендия по настоящата наредба са
учениците, които получават за същата календарна година стипендия по
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, приета с ПМС за съответната година.
(4) Учениците, получили стипендия по тази наредба, нямат право да
кандидатстват със същите постижения от същите състезания на следваща
сесия.
Чл. 9. Кандидатстването и одобрението за годишни и еднократни
стипендии се осъществява в една сесия.
Чл. 10. Характеристика на годишната стипендия.
1.
Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна
година.
2.
Всяка година може да се отпускат по две годишни стипендии във
всяка от областите:
наука и технологии;
изкуство;
спорт.
3.
При присъждане на годишната стипендия се вземат предвид
следните критерии:
3.1. За област „Наука и технологии”:
3.1.1. Ранг на състезанията:
международни последен кръг/етап;
национални последен кръг/етап.
3.1.2. Класиране: поне две награди
до VІ място на състезания от международно ниво или
до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
3.2. За област „Изкуство”:
3.2.1. Ранг на състезанията:
международни последен кръг/етап;
национални последен кръг/етап.
3.2.2. Класиране: поне две награди
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до VІ място на състезания от международно ниво или
до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
3.3. За област „Спорт”:
3.3.1. Ранг на състезанията :
световни;
европейски;
балкански;
международни междуклубни;
национални.
3.3.2. Класиране: поне две награди
до VІ място на състезания от международно ниво или
до ІІІ място на състезания от национално ниво за последната година,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
3.4. При равностойни показатели по т. 3. предимство имат кандидатите от
по-горна възрастова група.
3.5. Размерът на годишната стипендия се равнява на 125 лв. месечно или
1500 лв. годишно.
Чл. 11. Характеристика на еднократната стипендия.
1. Еднократната стипендия се отпуска за период от една календарна
година.
2. Всяка година може да се отпускат по три еднократни стипендии във
всяка от областите:
наука и технологии;
изкуство;
спорт.
3. При присъждане на еднократната стипендия се вземат предвид следните
критерии:
3.1. За област „Наука и технологии”:
3.1.1. Ранг на състезанията:
международни последен кръг/етап;
национални последен кръг/етап;
регионални последен кръг/етап .
3.1.2. Класиране:
до Х място на състезания от международно ниво;
до VІ място на състезания от национално ниво;
до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
3.2. За област „Изкуство”:
3.2.1. Ранг на състезанията:
международни последен кръг/етап;
национални последен кръг/етап;
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регионални последен кръг/етап.
3.2.2. Класиране:
до Х място на състезания от международно ниво;
до VІ място на състезания от национално ниво;
до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
3.3. За област „Спорт”:
3.3.1. Ранг на състезанията :
световни;
европейски;
балкански;
международни междуклубни;
национални;
регионални.
3.3.2. Класиране:
до Х място на световни, европейски и балкански състезания;
до VIII място на международни междуклубни състезания;
до VІ място на национални състезания;
до ІІІ място на състезания от регионално ниво за последната година,
считано от датата на подаване на кандидатурата.
3.4. При равностойни показатели по т. 3 предимство имат кандидатите от
по-горна възрастова група.
3.5. Размерът на еднократната стипендия е 500 лв.
Чл. 12. Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Огласяване началото на сесията за приемане на кандидатури чрез
официалния сайт на Община Монтана, поне един местен вестник и
информационното табло в сектор “Хуманитарни дейности” всяка година.
2. Приемът на документи стартира на 1 октомври и завършва на 20
октомври всяка година.
3. Документите се подават в Деловодството на Община Монтана (102 стая)
в непрозрачен запечатан плик, на който е прикрепено искането за
кандидатстване.
4. Процедура на одобрение:
4.1. Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в
срок до 30 октомври;
4.2. Комисията не класира кандидати, подали
непълен комплект
документи;
4.3. Комисията взема решение за всяка от кандидатурите по показатели,
посочени в оценъчните карти по чл. 6, ал. 2;
4.4. Решението на комисията е окончателно.
4.5. Информация за Решението на Комисията за спечелилите кандидати се
огласява чрез официалния сайт на Община Монтана и информационното
табло в сектор “Хуманитарни дейности”.
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5. Кметът на Община Монтана обявява носителите на стипендии и им
връчва диплом на специално събитие по повод 1 ноември – Ден на
народните будители.
Чл. 13. Процедура на изплащане на стипендията.
1.
Годишните и еднократните стипендии се изплащат еднократно през
месец ноември.
2.
Стипендиите се изплащат чрез касата на Община Монтана или по
банков път.
Раздел ІІІ.
Документи за кандидатстване
Чл. 14. При кандидатстване се подават следните документи:
1.
Искане за стипендия (прикрепя се към запечатания непрозрачен
плик).
2.
Формуляр за кандидатстване по образец.
3.
Копие от документ за самоличност /на ученика или законния
представител/.
4.
Документ, удостоверяващ училището, в което кандидатът учи.
5.
Копие на доказателства (грамоти, дипломи, сертификати, протоколи
и др.) за постигнати за съответната кандидатура успехи на регионални,
национални или международни състезания, които се прилагат към
формуляра за кандидатстване.
6.
Регламенти, статути, правилници на състезанията и др., които да
бъдат приложени към документите, доказващи постигнати успехи в
областите „Наука и технологии” и „Изкуство”.
Раздел ІV.
Финансиране
Чл. 15. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от
бюджета на Община Монтана, като ежегодно се определя размерът им с
приемане бюджета на Общината от Общински съвет Монтана.
Раздел V.
Мониторинг
Чл. 16. Комисията публикува информация за Решенията си в
официалния сайт на Община Монтана.
Чл. 17. Предоставянето на годишната и еднократната стипендия се
отразява в Регистър на децата с изявени дарби. Регистърът се води от
Комисията по стипендиите и се съхранява при Председателя й.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. “Състезание” по смисъла на тази Наредба се разбира всяка изява
с конкурсен характер – олимпиада, конкурс, фестивал с конкурсен
характер, турнир и спортни състезания с класиране съобразно статута,
правилника, регламента на състезанието и др.
§ 2. При обективна невъзможност сроковете за обявяване на сесиите
да бъдат спазени, комисията може да ги промени.
§ 3. Комисията огласява промените в сроковете по реда, определен в
наредбата.
§ 4. Творческото писане спада към област „Изкуство“.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г. и отменя Наредбата за
условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от
Община Монтана, приета от Общински съвет - Монтана с Решение №82 от
08.05.2008 г. и изменена с Решение №481 от 22.06.2010 г.
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