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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и 

младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан 
 

            ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предлагаме на Вашето внимание Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и 

младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан. 

 

1. Причини, налагащи приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане 

на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на 

община Чирпан. 

    Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на 

деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан 

е приета с решение № 379 / 30.11.2021 г. на Общински съвет – Чирпан. След 

приемането й и при възникването на случаи по прилагане на конкретни разпоредби 

от наредбата се установи, че съществуват несъвършенства и празноти в отделни 

разпоредби – не е уточнено, че Наредбата се прилага само за ученици, завършващи 

средно образование в училища на територията на Община Чирпан, няма определен 

срок за подаване на заявленията за финансово подпомагане, има неяснота относно 

изчисляването на необходимия среден успех за кандидатстване.  

2. Цели,които се поставят: 

• Формулиране на ясни, точни и социално справедливи условия за 

кандидатстване за финансово подпомагане;  

• Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и младежите; 

• Финансово подпомагане и стимулиране на младежи завършили с отличен успех 

втори гимназиален етап на средно образование. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на Наредбата са необходими финансови средства, които да бъдат 

предвидени ежегодно в бюджета на Община Чирпан, които да послужат за 

обезпечаване изплащането на отпуснатото от общинския съвет финансово 

подпомагане.  

4. Очакваните резултати след приемането на наредбата са:  

• актуализиране на подзаконовата нормативна база, отнасяща се до отпускането 

от общинския съвет на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени 

дарби на територията на община Чирпан;  

• текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински 

съвет – Чирпан 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.  

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени 

дарби и на столетници на територията на община Чирпан е подзаконов нормативен акт, 



поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане 

на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на 

територията на община Чирпан е публикуван на 26.07.2022 г., на интернет страницата 

на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по 

предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени 

дарби и на столетници на територията на община Чирпан. 

 

 Предлагаме на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и при изпълнение на изискванията на чл.26 и 28 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово 

подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на 

община Чирпан, както следва:  

§ 1. Чл.8 се изменя и допълва и придобива следната редакция: „(1) Стипендия за 

отличен успех се предоставя еднократно на младеж с постоянен адрес на територията 

на Община Чирпан, който завършва средното си образование втори гимназиален етап в 

общинско средно училище на територията на Община Чирпан, с успех не по-малко от 

отличен (5,50). 

 (2) Успехът по чл.8, ал.1 от настоящата Наредба се изчислява по следния начин: 

общият успех от дипломата за завършено средно образование втори гимназиален етап 

се събира със средния успех от държавните зрелостни изпити и сумата се разделя на 

две.  

§ 2. Чл.10, ал.1 се изменя и допълва и придобива следната редакция: „Заявленията за 

финансово подпомагане на младежи с отличен успех се отправят до Председателя на 

Общински съвет – Чирпан в срок до 01.09 на годината, в която е завършено средното 

образование втори гимназиален етап.” 
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