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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ” 

           Стипендия „Доктор Андрей Георгиев” 

 

 
 

ТИПОВ СТИПЕНДИАНТСКИ ДОГОВОР 
№ 000 / 00.00.0000г. 

 
         Днес, 00.00.0000г., на основание чл.8 и чл.9 от Закона за задълженията и договорите, чл.6 

от „Статут на стипендия „Доктор Андрей Георгиев” и чл.15 ал.1, 2, 3, 6 и 7 от „Правила за 

отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев” между: 
 

         Профилирана гимназия „Найден Геров” – гр. Лом, БУЛСТАТ 000312291 със седалище 

и адрес 3600 Лом ул.Дунавска № 67, наричана за краткост ГИМНАЗИЯТА, представлявана от 

Теодор Георгиев Йончев – директор и председател на Управителния съвет на стипендия 

„Доктор Андрей Георгиев” и Русиянка Драганова Симеонова – главен счетоводител, от една 

страна и 
 

         от друга страна: 
 

         ……………………………………………………, ЕГН ………..., л.к. № 
……………, издадена на 00.00.0000г. от МВР – Монтана, с постоянен адрес по л.к. 

………………………………………………………………..………., наричан/а за краткост 

РЕЦИПИЕНТ на стипендия „Доктор Андрей Георгиев”, 
 

         ……………………………………………………, ЕГН ………..., л.к. № ……………, 

издадена на 00.00.0000г. от МВР – Монтана, с постоянен адрес по л.к. 

…………………………………………………………………..……., наричан/а за краткост 

ПОРЪЧИТЕЛ (гарант), 
 

         ……………………………………………………, ЕГН ………..., л.к. № ……………, 

издадена на 00.00.0000г. от МВР – Монтана, с постоянен адрес по л.к. 

………………………………………………………………..………., наричан/а за краткост 

ПОРЪЧИТЕЛ (гарант) 
 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

I.Предмет и цел на договора 

 
Чл.1. В резултат на спечелен конкурс ГИМНАЗИЯТА съгласно „Статут на стипендия „Д-р 

Андрей Георгиев” и „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей 

Георгиев” отпуска на РЕЦИПИЕНТА основната стипендия „Д-р Андрей Георгиев” за чужбина / 

България с цел финансово подпомагане на РЕЦИПИЕНТА само в хода на обучението му по 

специалността „………………………….…………………………………….……” в университет 

…………………………………..., ………………, за което му се отпуска стипендията. 
 

Чл.2. РЕЦИПИЕНТЪТ ще използва отпуснатата му стипендия за покриване на разходи по 

обучението си по специалността „……………………………………….………….……………… 

…………………………….” в университета ……………………………..……………………….., 

…………………, където е приет да следва висше образование в момента, в който е обявен за 

реципиент на стипендията. 
 

Чл.3. С подписването на настоящия договор ГИМНАЗИЯТА, РЕЦИПИЕНТЪТ и 

ПОРЪЧИТЕЛИТЕ (гарантите) декларират, че са запознати и разбират съдържанието и 
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условията на договора, наясно са с правата и задълженията на страните и изразяват своето 

съгласие за спазването им, като приемат да изпълняват всички свои произтичащи от тях права и 

задължения. 
 

Чл.4.С подписването на настоящия договор РЕЦИПИЕНТЪТ и ПОРЪЧИТЕЛИТЕ (гарантите) 

декларират също, че са запознати и разбират съдържанието на основните документи на 

стипендия „Доктор Андрей Георгиев” – „Статут на стипендия „Доктор Андрей Георгиев” и 

„Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев” – и ги 

приемат изцяло и без възражения, като се задължават да следват и спазват онези техни 

текстове, изисквания, норми и разпореждания, които се отнасят до тях. 

 
II.Срок на договора 

 

Чл.5. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на сключването и нотариалното му 

заверяване и има действие за срок от четири академични години – 0000/0000г., 0000/0000г., 

0000/0000г. и 0000/0000г. – в които ГИМНАЗИЯТА ще изплаща на РЕЦИПИЕНТА стипендията 

в съответния размер по чл.8 от договора при изчерпателно, коректно и безукорно изпълнение на 

неговите задължения, фиксирани в „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия 

„Д-р Андрей Георгиев”, както и на задълженията му, описани в този договор. 
 

(2) Настоящият договор е валиден изцяло за първата посочена в ал.1 академична година, дори 

ако е сключен и нотариално заверен след нейното начало – включително до изтичането на 

втория й семестър. В такъв случай договорът има действие от първия ден на първата 

академична година, посочена в ал.1. 
 

(3) С изтичането на втория семестър от последната посочена в ал.1 академична година 

договорът автоматично се прекратява, но не по-късно от 01.09.0000г. 
 

Чл.6. Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи: 
 

(1) От ГИМНАЗИЯТА след решение на Управителния съвет на стипендия „Доктор Андрей 

Георгиев” за отнемане на стипендията – при неизпълнение или нарушаване на задълженията на 

РЕЦИПИЕНТА по чл.14 ал.2 от този договор или при реализиране на някоя от хипотезите в 

чл.14 ал.1-6 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей 

Георгиев”, с изключение на случая на временно прекъсване на обучението по здравословни 

причини, описан в чл.14 ал.5 от Правилата.   
 

(2) От РЕЦИПИЕНТА – при неизпълнение или нарушаване на задълженията на ГИМНАЗИЯТА 

по чл.13 ал.2 от договора.   
 

(3) По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
 

      И в трите случая иницииращата предсрочното прекратяване страна следва да отправи до 

другата страна предизвестие с минимум едномесечен срок. 
 

(4) Предсрочното прекратяване на договора не препятства последващо действие на чл.14 ал.2 

т.5 от договора, ако някоя от описаните в нея причини за възстановяване на преведени вече 

суми от стипендията е реализирана. Тези суми остават изискуеми и по отношение на 

възстановяването им в сметката на стипендия „Д-р Андрей Георгиев” договорът продължава да 

има сила. 
 

Чл.7. (1) Срокът на договора може да бъде удължен с една академична година във връзка чл.14 

ал.5 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев”, 

но само след и на основание на изрично решение на Управителния съвет на стипендията за 

това. Решението за подобна промяна е изцяло право на Управителния съвет на стипендията и на 

ГИМНАЗИЯТА и не изисква специален анекс към настоящия договор – страните приемат за 

достатъчно обикновено писмено съобщение, изпратено от ГИМНАЗИЯТА до РЕЦИПИЕНТА 

по подходящ начин. В случай, че в едномесечен срок от отправянето му не последва 

възражение от страна на РЕЦИПИЕНТА, се смята, че удължаването на срока на договора е 

прието. 
 

(2) РЕЦИПИЕНТЪТ има право на инициатива по ал.1. 
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III.Размер на стипендията 
 

Чл.8. (1) Размерът на персоналната стипендия „Д-р Андрей Георгиев”, която ГИМНАЗИЯТА 

отпуска на РЕЦИПИЕНТА, е  ……. USD за академична година. 
 

(2) ГИМНАЗИЯТА може едностранно да променя размера на стипендията, без това да изисква 

промяна в договора или анекс към него, във връзка с учебната успеваемост на РЕЦИПИЕНТА и 

на основание чл.12 ал.2 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор 

Андрей Георгиев”  в следните случаи: 
 

т.1.Ако през семестър или академична година РЕЦИПИЕНТЪТ покаже отлична успеваемост в 

обучението, размерът на стипендията му, считано от началото на следващия семестър / 

академична година се увеличава с 15% спрямо първоначално определения и вписан в 

настоящия договор годишен размер. 

т.2. Ако през семестър или академична година РЕЦИПИЕНТЪТ покаже успеваемост в 

обучението по-ниска от добра, размерът на стипендията му, считано от началото на следващия 

семестър / академична година се намалява с 15% спрямо първоначално определения и вписан в 

настоящия договор годишен размер. 
 

(3) Предходната алинея се прилага съобразно чл.12 ал.2 т.3 от „Правила за отпускане, 

изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев”. 
 

(4) За всяко взето решение за промяна в размера на стипендията ГИМНАЗИЯТА е длъжна да 

уведомява РЕЦИПИЕНТА писмено по подходящ начин. 

 
IV.Изплащане 

 

Чл.9. Персоналната стипендия „Доктор Андрей Георгиев” се изплаща единствено  чрез банкови 

преводи във валута (USD) по личната валутна сметка на РЕЦИПИЕНТА:   
 

Наименование на банката: …………………………… 

IBAN ……………………   BIC ……………………… 
 

Чл.10. (1) Първият превод по персоналната стипендия „Доктор Андрей Георгиев” след 

сключването на настоящия договор включва пълния годишен размер на стипендията и се 

извършва в рамките на втория семестър на текущата академична година.  
 

(2) Следващите преводи се извършват два пъти годишно на равни части: в рамките на един 

месец преди началото на първия семестър от предстояща академична година; в рамките на един 

месец след началото на втория семестър от академичната година. 
 

Чл.11. (1) Изплащането на стипендията се спира временно под формата на санкция във връзка с 

чл.13 ал.3 т.1 и 2 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор 

Андрей Георгиев” в случай на нарушаване от страна на РЕЦИПИЕНТА на задълженията му по 

чл.14 ал.2 т.2 и 4 от настоящия договор. Временното спиране на изплащането не е основание за 

прекратяване на договора. 
 

(2) Стипендията се отнема по решение на Управителния съвет във връзка с чл.14 от „Правила за 

отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев” и в случай на 

нарушаване от страна на РЕЦИПИЕНТА на задълженията му по чл.14 ал.2 т.1 и 3 от настоящия 

договор. При отнемане на стипендията настоящият договор се прекратява предсрочно, за което 

ГИМНАЗИЯТА отправя на РЕЦИПИЕНТА едномесечно предизвестие.   
 

Чл.12. Изплащането се отчита чрез банковите извлечения. 

 
V.Права и задължения на страните 

 
Чл.13 (1) ГИМНАЗИЯТА има право да: 
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т.1.изисква от РЕЦИПИЕНТА успешното завършване на обучението му по специалността по 

чл.1 и във висшето училище, в което е записан при сключването на договора; 

т.2. изисква и получава периодично информация за хода на обучението на РЕЦИПИЕНТА – за 

всеки учебен семестър в срок до един месец след края му – в съответствие с чл.13 ал.3 от 

„Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев”; 

т.3. спира едностранно с решение на Управителния съвет на стипендията изплащането на 

стипендията на РЕЦИПИЕНТА в случай на нарушаване или неизпълнение от негова страна на 

задълженията му по чл.14 ал.2 т.2 и 4 от настоящия договор; 

т.4. отнема едностранно с решение на Управителния съвет на стипендията персоналната 

стипендия на РЕЦИПИЕНТА в случай на нарушаване или неизпълнение от негова страна на 

задълженията му по чл.14 ал.2 т.1 и 3 от настоящия договор и/или при реализиране на 

хипотезите по чл.14 ал.1 – 6 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Д-р 

Андрей Георгиев”.  
 

(2) ГИМНАЗИЯТА е длъжна да: 
 

т.1. изплаща редовно и в срока по чл.10 от договора отпусната на РЕЦИПИЕНТА стипендия 

при коректно, изчерпателно и навременно изпълнение на задълженията му по договора; 

т.2. извършва изменения в размера на стипендията в съответствие с чл.8 ал.2 и 3 от договора, 

когато това е приложимо и когато за това изменение е взето решение на Управителния съвет; 

т.3. информира своевременно и по подходящ начин РЕЦИПИЕНТА за всички свои и на 

Управителния съвет на стипендията решения, които се отнасят до него и/или са във връзка с 

настоящия договор; 

т.4. обсъжда и предоставя на РЕЦИПИЕНТА писмен отговор на правените от него във връзка с 

договора мотивирани писмени предложения. 
 

Чл.14 (1) РЕЦИПИЕНТЪТ има право да: 
 

т.1. получава редовно и в срока по чл.10 от договора отпусната му стипендия при коректно, 

изчерпателно и навременно изпълнение на задълженията му по договора; 

т.2. разходва средствата от отпуснатата му стипендия по свое усмотрение, но в полза на 

обучението си по специалността по чл.1 от договора; 

т.3. инициира на основание чл.8 ал.2 от договора изменение на размера на отпусната му 

стипендия във връзка с резултатите от обучението му по специалността по чл.1 от договора – 

когато това е приложимо; 

т.4. инициира на основание чл.14 ал.5 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на 

стипендия „Д-р Андрей Георгиев” удължаване на срока на договора в случай на временно 

прекъсване на обучението по специалността по чл.1 от настоящия договор поради сериозно и 

продължително заболяване; 

т.5. да отправя до ГИМНАЗИЯТА мотивирани писмени предложения за промени в настоящия 

договор. 
 

(2) РЕЦИПИЕНТЪТ е длъжен да: 
 

т.1. следва коректно без прекъсване и презаписване (освен по здравословни причини) 

обучението си по специалността „……………………………………………………………..….” 

във висшето училище …………………………………….…., …………….., по чл.1 от настоящия 

договор; да завърши успешно това обучение; да се дипломира по записаната специалност и във 

висшето училище по чл.1 в изискуемия за това нормален срок съобразно учебната програма на 

специалността; 

т.2. използва отпуснатата му стипендия за нуждите на обучението си по специалността по чл.1 

от настоящия договор; 

т.3. не променя записаната специалност и висшето училище по т.1 от настоящия договор, за 

обучението по която и в което му е отпусната стипендията; 

т.4. периодично да предоставя на ГИМНАЗИЯТА информация за хода на обучението си – за 

всеки учебен семестър в срок до един месец след края му – в съответствие с чл.13 ал.3 от 

„Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев”; това 

задължение РЕЦИПИЕНТЪТ е длъжен да спазва и в случай, че промени специалността, по 

която се обучава или висшето училище, в което се обучава – в съответствие с чл.14 ал.4 от 
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„Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев”. При забава 

на изпълнението на това задължение с повече от три месеца ще се счита, че РЕЦИПИЕНТЪТ е 

прекратил обучението си; 

т.5. възстанови в шестмесечен срок от получаването на поканата за това получените като 

стипендия суми в случаите по чл.14 ал.2, 3, 4 и 6 от „Правила за отпускане, изплащане и 

отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев”: ако се откаже от обучението по 

специалността по чл.1 от договора; ако прекъсне това обучение или презапише (освен ако 

прекъсването или презаписването е по здравословни причини) и не продължи обучението си; 

ако смени висшето училище, в което е записан при спечелването на конкурса и при 

сключването на договора или записаната специалност; ако не завърши обучението си с редовно 

дипломиране.   

 
VI.Oбезпечаване 

 

Чл.15. За обезпечаване на задълженията на РЕЦИПИЕНТА за възстановяване на получени от 

стипендията суми в случаите по чл.14 ал.2, 3, 4 и 6 от „Правила за отпускане, изплащане и 

отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев” и по чл.14 ал.2 т.5 от настоящия договор, на 

основание на чл.6 от „Статут на стипендия „Д-р Андрей Георгиев” и чл.15 ал.3 от „Правила за 

отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев” се учредява в полза на 

Стипендия „Д-р Андрей Георгиев” и ГИМНАЗИЯТА поръчителство от: 
 

1. ……………………………………………………, ЕГН ………..., л.к. № ……………, 

издадена на 00.00.0000г. от МВР – Монтана, с постоянен адрес по л.к. 

………………………………………………………………………..……. и настоящ адрес 

…………………………………………………………………, наричан/а за краткост 

ПОРЪЧИТЕЛ (гарант) 
 

2. ……………………………………………………, ЕГН ………..., л.к. № ……………, 

издадена на 00.00.0000г. от МВР – Монтана, с постоянен адрес по л.к. 

……………………………………………………………………..………. и настоящ адрес 

…………………………………………………………………, наричан/а за краткост 

ПОРЪЧИТЕЛ (гарант) 
 

Чл.16. (1) В случай на отказ, нежелание или обективна невъзможност на РЕЦИПИЕНТА да 

изпълни частично или изцяло задължението си по чл.14 ал.2 т.5 от настоящия договор, 

ПОРЪЧИТЕЛИТЕ (гарантите) се задължават да изпълнят това негово задължение солидарно с 

него или вместо него и от негово име за своя сметка и със свои средства. 
 

(2) Срокът за изпълнението на задължението по чл.14 ал.2 т.5 от договора за ПОРЪЧИТЕЛИТЕ 

(гарантите) е най-късно три месеца след изтичането на шестмесечния срок за РЕЦИПИЕНТА. 
 

(3) Задължението на ПОРЪЧИТЕЛИТЕ (гарантите) по ал.1 става активно от момента на 

поканата за неговото изпълнение, отправена им от ГИМНАЗИЯТА. 

 
VΙI.Заключителни разпоредби 

 
Чл.17. (1) Всички съобщения, предложения и покани между страните са валидни, ако са 

направени в писмена форма. 
 

 

(2) За дата на съобщението/предложението/поканата се смята: 
 

т.1. датата на предаването – при ръчно предаване лично срещу подпис или на упълномощено 

лице срещу подпис; 

т.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата или по 

куриер; 

т.3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

т.4. датата на изпращането – при изпращане по e-mail. 
 



 6 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения/предложения/покани, свързани с настоящия 

договор, се смятат: 
 

За ГИМНАЗИЯТА: За РЕЦИПИЕНТА: 

Профилирана гимназия „Найден Геров” 

3600 Лом 

ул. Дунавска № 67 

тел. и факс: 0971/79866 

e-mail:  naiden_gerov@abv.bg 

 

 

За 1.ПОРЪЧИТЕЛ (гарант): За 2.ПОРЪЧИТЕЛ (гарант): 

 

 

ул.  

тел. и факс:  

e-mail:   

 

 

(4) При промяна на данните по ал.3 съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

едноседмичен срок от промяната. При липса на уведомление за промяна в данните за 

кореспонденция, съобщенията/предложенията/поканите се считат за валидни и редовно 

връчени на посочените в ал.3 адреси, факсове и имейли и по посочения в ал.1 и 2 начин, както и 

всички произтичащи от тях права и задължения на страните по договора. 
 

Чл.18. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
 

Чл.19. Възникналите през времетраенето на договора спорове или разногласия между страните 

ще се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена 

форма и се превръщат в неразделна част от настоящия договор. 
 

Чл.20. В случай на непостигане на споразумение по предходния член, спорът между страните 

се решава по реда на ГПК. 
 

         Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за 

РЕЦИПИЕНТА, един за ГИМНАЗИЯТА и един за нотариата. 
 

 

 

За ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ                                                    РЕЦИПИЕНТ: 

            „НАЙДЕН ГЕРОВ”: 

 

             _________________                                                          _________________ 

                 Теодор Йончев 

 Директор на ПГ „Найден Геров” и  

 председател на Управителния съвет  

 на стипендия „Д-р Андрей Георгиев”                             ПОРЪЧИТЕЛИ (ГАРАНТИ): 

 

 

1. _________________ 

         ____________________ 

          Русиянка Симеонова 

Гл.счетоводител на ПГ „Найден Геров” 

2. __________________ 

 
 
 
 

Настоящият типов стипендиантски договор е приет с решение №1 на Педагогическия съвет на ПГ „Найден Геров” 

(протокол  № 01 от 25.09.2017г.) и е утвърден със Заповед АД-003/25.09.2017г. на директора на гимназията. 


