
П Р О Т О К О Л   № 1 

       Днес 07.03.2018 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите. 

Присъстваха : 

1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател  на комисията 

2. Дора Чанева – общинска администрация – член на комисията 

3. Силвия Никова – общинска администрация –  член на комисията 

4. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията 

5. Георги Иванов – общински съветник –  член на комисията 

6. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията 

        На заседанието присъства още Светла Бунчева – старши експерт в дирекция  

„Образование, култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.  

         Заседанието премина при следния 

 

                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Информация относно броя на постъпилите искания за отпускане на 

годишни стипендии на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен 

за 2018 година. 

2. Определяне носител  на  стипендия ,,Хаджи Мина Пашов” и  годишни 

стипендианти в областите: „Наука и техника”, „Изкуство и култура” и  

„Спорт” за 2018 година. 

            Комисията започна своята работа в 10.00 часа в стая 102 на Община Сливен.  

            По т. 1 в общинска администрация са постъпили единадесет  искания за годишни 

стипендии от следните кандидати: 

 

№ Име          Презиме         Фамилия Адрес  

1. ИЛИН  АГОП  ПАПАЗЯН Сливен, ул. „Гео Милев”, 17, В, 4 

2. СИМОН МАРИО ПАВЛОВ Сливен, ул.“Капитан Мамарчев“ 11-Б-1 

3. ЯНИЦА ИВАНОВА ПЕТКОВА Сливен, кв.“Българка“1-А-3 

4. ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА Сливен, кв.“Българка“ бл.30, вх.Б, ап.9 

5. ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ Сливен, кв.“Дружба“ бл.28, вх.Б, ап.16 

6. МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА Сливен, ул.“Хаджи Маринка“ №20 

7. ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ Сливен, кв.“Ст.Заимов“ бл.87, вх.Б, ап.6 

8. ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ Сливен, кв.“Дружба“ бл.16, вх.Г, ап.9 



9. ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ Сливен, ул.“Ген. Кирил Ботев“ №11-1-1 

10. КАТЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙЧЕВА Сливен, ул.“Пейо Яворов“ 36 

11. ДИЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА Сливен, кв.“Стоян Заимов“ бл.82, вх.А, ап.8 

12. ДИМИТЪР АНТОАН КАРАЗАПРЯНОВ Сливен, ул.„Николай Петрини” №27,Ап.1 

13. ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА Сливен, ул.“Крали Марко“ №55 –А 

14. ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПАНДОВА Сливен, кв.“Българка“ бл.30,вх.А, ап.2 

15. ЙОАНА ГАЛИНОВА ПЕТРОВА Ямбол, ул.“Страхил войвода“ № 42-А  

16. ТРАЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА Сливен, ул.“Райко Жинзифов“ 10-А-1 

17. НАЗЛЪ РИЗА ЧОБАН Сливен, кв.“Сини камъни“ 13-Д-18 

18. ДЕЙВИД ДЕЯНОВ ДЕЧЕВ Сливен, ул.“Тракия“ №5 

19. СТЕАННА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА Сливен, ул.“Хр.Смирненски“ №14 

20. ИСКРА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА Сливен, кв.“Сини камъни“ 18-В-16 

21. ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ Сливен, кв.“Клуцохор“ 12-А-1 

22. КАЛОЯН СТЕФАНОВ АЙРЯНОВ Сливен, кв.“Дружба“ 14-В-13 

23. ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ Сливен, кв.Ст.Заимов“ 85-В-9 

24. ЕВГЕНИ КРАСИМИРОВ ШАХЪМОВ Сливен, ул.Йосиф Щросмайер“ 14-1 

25. ОРЛИН ПЕТРОВ ОРЛИНОВ Сливен,ул.д-р К.Стоилов“ 1-9-28 

26. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ БОНЕВ Сливен, бул.“Хр.Ботев“ 45-В-2 

           

          Предложенията бяха разгледани  по реда на тяхното постъпване в общината. 

Членовете на комисията се запознаха с документите на всеки кандидат, за да установят 

съобразени ли са с чл. 17  от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии 

за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен. При 

проверката бе констатирано: №15 от списъка с кандидатите не отговаря на изикването 

на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата, а останалите кандидати са представили необходимите 

документи и на основание чл. 2, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за отпускане на 

стипендии за финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община 

Сливен са с право за отпускане на стипендия и финансово стимулиране. 

              По т. 2 на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 4 бе присъдена стипендия на името на 

Хаджи Мина Пашов за 2018 г. на: 

Име   Презиме 

Фамилия 

Адрес  Област  Разпределение  на 

средствата  

ДИМИТЪР АНТОАН 

КАРАЗАПРЯНОВ 

Сливен, ул. „Николай 

Петрини” №27, ап.1 

 

Наука и 

техника 

4 вноски по 1275 лв., 

всичко  5100 лв. 



           На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 4 бе присъдена годишна стипендия за 2018 г. на 

следния кандидат:           

Име   Презиме 

Фамилия 

Адрес  Област  Разпределение  на 

средствата  

ЯНИЦА ИВАНОВА 

ПЕТКОВА 

Сливен, 

кв.“Българка“1-А-3 

Спорт 4 вноски по 765 лв. 

всичко  3060 лв. 

 

         Във връзка с чл. 6, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии 

за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, 

Комисията по стипендиите  

                                  Р  Е  Ш  И: 

1. На основание чл. 13, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени 

дарби от Община Сливен, на Димитър Антоан Каразапрянов с ЕГН 981024… от 

гр. Сливен да се осигури финансов ресурс за получаване на стипендия на името 

на Хаджи Мина Пашов в размер на десет минимални работни заплати, 

определени за страната към датата на одобрение на кандидата. 

2. На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за 

отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени 

дарби от Община Сливен на: Яница Иванова Петкова с ЕГН 024708… от  гр. 

Сливен  , да се осигури финансов ресурс за получаване на годишна стипендия в 

размер на шест минимални работни заплати, определени за страната към датата 

на одобрение на кандидатите. 

3. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет 

Сливен, съгласно Програмата за отпускане на стипендии и финансово 

стимулиране на деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета 

от Общински съвет - Сливен.  

 

1. Пепа Димитрова - Чиликова –  председател  на комисията 

2. Дора Чанева – член на комисията 

3. Силвия Никова – член на комисията 

4. Красимир Кръстев – член на комисията 

5. Георги Иванов –  член на комисията 

6. Пламен Крумов- - член на комисията 


