
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН 
 

Видин  3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, тел./факс: 094/601159 

e-mail: obs_vidin@mail.bg  
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 76 

Взето с Протокол № 5/28.05.2021 год. 

 

ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-2017/13.05.21г. от д-р Цветан 

Ценков – Кмет на Община Видин, относно определяне на критерии за 

подбор на студенти, записани в първи курс на Русенския университет 

„Ангел Кънчев”, филиал Видин, които да получат финансова помощ от 

Община Видин за изплащане на семестриална такса за първия семестър на 

академичната 2021/2022 година.  
 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

 

 

 

Общински съвет - Видин 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Видин приема критерии за подбор на 10 (десет) 

студенти, записани в първи курс Русенския университет „Ангел Кънчев“, 

филиал Видин, които да получат финансова помощ от страна на Община Видин 

за изплащане на семестриална такса за първия семестър на академичната 

2021/2022 година: 

1.1. Социално положение: лица с ниски доходи до минималната работна 

заплата на член от семейството за последните шест месеца (доказва се със 

служебна бележка, издадена от Дирекция „Бюро по труда“, или от работодател, 
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или от Дирекция „Социално подпомагане“, или декларация от лицето за 

наличие или липса на доходи); 

1.2. Успех от завършено средно образование: минимален много добър 4.50 

(доказва се с диплома за завършено средно образование, копие); 

1.3. Гражданство: българско; 

1.4. Постоянен  и настоящ адрес в Община Видин; 

1.5. Студенти, получили финансова помощ от Община Видин за първия 

семестър на учебната година, за която са кандидатствали, неприключили 

обучението си в първи курс и записали първи курс, друга специалност на 

следващата академична година, нямат право на финансово подпомагане от 

община Видин. 

 

2. Общински съвет - Видин възлага на Kмета на Община Видин 

осъществяването на всички процедури, свързани с правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че направеното предложение е 

законосъобразно, целесъобразно и е с оглед определяне на критерии за 

финансово подпомагане на младите хора, които желаят да продължат 

своето образование и бъдеща професионална реализация в град Видин. 

 

 

Председател на Общински съвет - 

Видин 

 

Генади Велков (п) 

 


