
П Р А В И Л Н И К 

за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”  

за дряновски ученици и студенти 
 

 

Приет с Решение №107/26.06.2008г. на Общински съвет – Дряново (Протокол 

№12). Промени с Решение №300/30.06.2009г. на Общински съвет – Дряново (Протокол 

№25). 

 

Общински съвет – Дряново учредява стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за дряновски ученици и студенти, в чест на 150-та годишнина от създаването 

на Дряновското класно училище. 

 

Цел на стипендията: 
1. Да бъдат подпомогнати талантливи дряновски ученици и студенти, 

показали отлични резултати в учебния процес и в извънкласните 

дейности, проявили активност в обществения живот 

2. Да мотивира дряновските деца и младежи да завършват средното си 

образование в Община Дряново 

3. Да поощри дряновските ученици да продължат усилията си за овладяване 

на знанията и уменията в учебния процес, за получаване на по-високи 

компетенции в различни области и за участие в престижни състезания, 

конкурси, олимпиади и др. 

 

Глава първа 

Стипендия за ученици 

            I. Размер на стипендията: 

Стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици, обучавани в 

гимназиален курс в средните училища в гр. Дряново, е в размер на 100 лв. месечно за 

периода на учебната година (девет месеца). 

 

II. Критерии за получаване 

Учениците, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, 

трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са жители на Община Дряново и да се обучават в средно училище в гр. 

Дряново 

2. Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 

5,50. 

3. Да са получавали награди от областни, национални и международни 

олимпиади, състезания и конкурси 

4. Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на училищно и 

общинско ниво 

5. Да не са им налагани наказания по Правилника за прилагане Закона за 

народната просвета и по Правилниците за дейността на съответните 

училища 

6. Да подадат необходимите документи в установените срокове 

 

           III. Процедура за подбор и избор на носител на стипендията 

1. Общинският съвет, по предложение на ПК „ОКМДСТ” и Кмета на 

Община Дряново, избира временна комисия за подбор и номиниране на 

носител на стипендията 

1.1. В комисията по избора могат да участват и представители на 

педагогическите колективи, с право на съвещателен глас 

1.2. /пром.с Решение №300 от 30.06.2009г./ Комисията представя избора 

си за утвърждаване от Общинския съвет не по-късно от 1 септември всяка 

календарна година 
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2. Ежегодно, в срок до 15 юли учениците, кандидатстващи за стипендията 

„Архимандрит Максим Райкович”, подават в Общински съвет – Дряново 

следните документи: 

2.1. Мотивационно писмо 

2.2. Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех 

2.3. Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи 

получените награди 

2.4. Документ от съответното училище, доказващо липсата на наложени 

наказания 

 

 Глава втора 

Стипендия за студенти 

            I. Размер на стипендията: 

Стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски студенти, обучавани 

във висши учебни заведения в страната и чужбина, е в размер на 200 лв. месечно за 

периода на учебната година (девет месеца). 

 

II. Критерии за получаване 

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, 

трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са жители на Община Дряново 

2. Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 

5,50. 

3. Да са получавали награди от областни, национални и международни 

олимпиади, състезания и конкурси 

4. Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на висшето учебно 

заведение и национално ниво 

5. Да не са прекъсвали обучението си по неуважителни причини 

6. Да подадат необходимите документи в установените срокове 

     

       III. Процедура за подбор и избор на носител на стипендията 

1. Общинският съвет, по предложение на ПК „ОКМДСТ” и Кмета на 

Община Дряново, избира временна комисия за подбор и номиниране на 

носител на стипендията 

1.1. В комисията по избора могат да участват и представители на 

педагогическите колективи и преподаватели от висши учебни заведения, 

с право на съвещателен глас 

1.2. /пром.с Решение №300 от 30.06.2009г./ Комисията представя избора 

си за утвърждаване от Общинския съвет не по-късно от 1 септември всяка 

календарна година 

2. Ежегодно, в срок до 30 юли студентите, кандидатстващи за стипендията 

„Архимандрит Максим Райкович”, подават в Общински съвет – Дряново 

следните документи: 

2.1. Мотивационно писмо 

2.2. Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех 

2.3. Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи 

получените награди 

2.4. Документ от съответното висше учебно заведение, доказващо 

липсата на наложени наказания 

 

          Допълнителни разпоредби 
1.За неуредени в този правилник въпроси, Общинският съвет се произнася с 

отделно свое решение 


