УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА
Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени
постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма
„бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“
На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство
по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени
постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма
„бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“.
Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2,
предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в
производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне
на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за
административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на Община Бургас на
ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: y.ananieva@burgas.bg в едномесечен
срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на
основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.
Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация,
съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да
получат в стая №308 (на третия етаж) в сградата на ул. „Александровска“ №26.

ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С
ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО ИЛИ
СПОРТА ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА
ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за финансово подпомагане от
бюджета на Община Бургас за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти от бургаските
учебни заведения с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта, по
Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.
Чл. 2. (1) Финансовото подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ има за
цел, чрез система от мерки, да насърчи и подкрепи творческите заложби на изявени ученици,
да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможности за изява.
(2) Финансовото подпомагане по Общинска програма „Успешни студенти“ има за цел
осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студенти от бургаски висши учебни
заведения в процеса на обучението им.

Чл. 3. (1) Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма „Бургаски
деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се приемат ежегодно от Общинския съвет
с бюджета на Община Бургас.
(2) Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се
публикуват на интернет страницата на Община Бургас.
Чл. 4. (1) Право на кандидатстване по Общинския програма „Бургаски деца“ има всеки
ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община
Бургас, класиран до трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или
световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“;
(2) Ежегодно до 15 април Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма
„Бургаски деца“, след съгласуването й с Началника на Регионално управление на
образованието – гр. Бургас.
(3) В програмата по ал. 1 са посочени конкурси, състезания, олимпиади, и други прояви
от местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на науката,
изкуството или спорта, за които може да бъде получено финансовото подпомагане по чл. 6
от тези правила.
Чл.5 (1) Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“ имат
студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по специалност, за
която се предвижда обучение само за степен "Магистър".
(2) Студенти, които се обучават едновременно по две специалности (основна и
допълнителна) не могат да кандидатстват за допълнителната, а имат право да кандидатстват
само по основната специалност.
(3) Ежегодно до 1 февруари Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма
„Успешни студенти“, след съгласуване с ректорите на бургаските висши учебни заведения.
(4) В програмата по ал. 1 са посочени специалностите и разпределението им по квоти и
размерът на семестриалната стипендия. За изчисляване на разпределението на квотите за
отпускане на стипендии се използват изследванията за нуждата от работна ръка на пазара на
труда, както и приетите приоритети за развитие на икономиката на град Бургас.
Чл. 6. Видовете мерки за финансово подпомагане по тези правила са:
1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“;
2. Еднократна финансова награда;
3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни
прояви;
4. Семестриална стипендия „Успешни студенти“;
5. Награда „Студент на годината“;
6. Награда „Ученик на годината“.
Чл. 7. Организационно-административното обслужване по тези правила се извършва
от Дирекция „Образование и демографски въпроси” при Община Бургас.
Раздел ІІ
Условия и ред за кандидатстване за финансово подпомагане
Чл. 8. (1) Учениците и студентите, желаещи да получат финансово подпомагане от
Община Бургас по реда на тези правила, подават мотивирано заявление по съответния
образец /Приложение №1 или Приложение №2/.
(2) Заявлението се подава от:
1. ученик, навършил 16 години;
2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика;
3. директора на училището - в случаите на колективни прояви;

4. студент, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно
заведение за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или по
специалност, за която се предвижда обучение само за степен "Магистър".
(3) Към заявлението се прилагат посочените в съответното приложение документи.
(4) Заявлението се подава в деловодството на Община Бургас.
Чл. 9. (1) Заявлението се подава в срок до 1 месец от възникване на основанието за
получаване на финансово подпомагане по чл. 6, т. 1 и т. 2 и минимум 2 месец преди това по
чл. 6, т. 3.
(2) Заявлението за семестриална стипендия се подава в срок до 1 месец от записването
на студента за първи или следващ семестър.
Чл. 10. (1) Средствата по програмите се управляват и разпределят от експертна
комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Бургас.
(2) Комисията е в състав от девет членове и включва: Заместник-кмет „Образование,
здравеопазване, социални и младежки дейности“ при Община Бургас, правоспособен юрист
от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, представител на Дирекция „Образование и
демографски въпроси“ или на Дирекция „Култура и връзки с обществеността”, или на Отдел
„Спорт“ и по двама представители на „Постоянна комисия по образование и
вероизповедания”, „Постоянна комисия по култура и читалищна дейност” и „Постоянна
комисия по спорт, деца и младежки дейности“ към Общински съвет – Бургас.
(3) Представителите на постоянните комисии се определят с решение на Общински
съвет– Бургас.
(4) Комисията на първото си заседание избира от своя състав председател.
(5) Комисията заседава ако присъстват повече от половината от общия брой на
членовете й.
(6) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.
(7) За своята работа комисията не получава възнаграждение.
(8) Комисията разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансово
подпомагане веднъж месечно.
(9) В срок до 10 календарни дни от приключване на работата си, комисията предоставя
протокол от заседанието си за утвърждаване на Кмета на Община Бургас и за сведение на
Председателя на Общински съвет – Бургас.
Чл. 11. Всеки ученик може да получи финансово подпомагане и за трите мерки по чл.
6, т. 1, 2, 3, в рамките на календарната година.
Чл. 12. (1) По отношение на ученици не се допуска двойно финансиране за едно и също
постижение и/или мероприятие и кандидатстване по мярка, за която вече е получено
подпомагане в рамките на една календарна година.
(2) Не се допуска получаване на едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1
от ученици, които получават годишна стипендия по чл. 10 от Наредбата за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003г, в
сила от 25.04.2014г.
(3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ може да бъде получена за всеки
семестър от съответната учебна година.
Чл. 13. (1) Изплащането на финансовото подпомагане по чл. 6, т. 1, 2, 3 се извършва от
училището, в което е записан ученикът;
(2) Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от
съответния университет, в който се обучава студентът.
Чл. 14. (1) Едногодишна стипендията „Бургаски деца“ е годишна стипендия и се
присъжда на ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията
на Община Бургас, класиран на първо, второ или трето място на местни, регионални,
национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски
деца“ за съответната календарна година.

(2) Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през
който се е състояло класирането или е спечелена наградата.
(3) Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ се отпуска за период от 12 календарни
месеца. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ за учениците в XII клас се изплаща за
месеците до завършване на учебната година.
Чл. 15. (1) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска на студент,
обучаващ се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение, който е
постигнал отличен успех, има постижения в областта на науката и се включва в инициативи
и кампании с обществено значение.
(2) Студентите имат правото да кандидатстват за получаване на семестриална
стипендия след записване за първи или следващ семестър;
(3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска за един семестър.
Чл. 16. (1) Награда „Ученик на годината“ се връчва на официална церемония за
награждаване на изявени ученици.
(2) По предложение на директора на училището или на експертната комисия се
номинират за награждаване ученици в следните категории:
1. „Изкуства“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
2. „Математика и природни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
3. „Хуманитарни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас.
(3) Финалистите в отделните категории се определят от експертната комисия.
Победителите във всяка категория се определят чрез оценяване, оценката от което се
формира 50/50 от гласуване в интернет на сайта на община Бургас и от жури, определено от
експертната комисия.
Чл. 17. (1) Награда „Студент на годината“ се връчва на официална церемония за
награждаване на студенти, постигнали значими резултати в обучението или в научната
дейност.
Чл. 18. (1) Учениците и студентите губят правото си на стипендия, когато:
1. прекъснат обучението си;
2. имат наложено наказание с решение на Педагогическия или Академичния съвет – до
заличаване на наказанието;
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тези правила се приемат на основание чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
§2. С приемането на тези правила се отменят правилата, приети с решение на Общински
съвет - Бургас, по т. 5, Протокол № 24/ 28.02.2017 г.

Приложение №1
към чл. 8, ал.1
№ ......................./............... г.

ДО
..................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за финансово подпомагане на ученици
Днес, .............. г., ............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
- ученик;
- родител;
- настойник/попечител;
- лице, полагащо грижи за детето;
- директор на училище
лична карта № ................................................, издадена на…………………………………..
от ......................................., ЕГН ........................., месторождение: ........................................,
постоянен адрес: ........................................................................................................................,
тел. ............................., настоящ адрес.......................................................................................
На основание Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени
постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма
„Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“, отправям искане за
предоставяне на финансово подпомагане на:
...................................................................................................., ЕГН .......................................,
(име, презиме, фамилия на ученика)
......................................................................................................................................................,
(настоящ адрес на ученика)
......................................................................................................................................................
(ученик в училище/клас)
за:
1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1;
2. Еднократна финансова награда по чл. 6, т. 2;
3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни прояви по
чл. 6, т. 3;
Мотиви:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
За т. 1 и т. 2:
1.1. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на ученика, студентска
книжка;
1.2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;

1.3. служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик и няма
наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;
За т. 3:
2.1. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на ученика, студентска
книжка;
2.2. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
2.3. Служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик и няма
наложени наказания от педагогическия съвет на училището през съответната учебна година;
2.4. Покана или друг документ за участие в международни прояви, в случаите по чл. 6,
т. 3.

Гр. (с.) .............................
Дата ............................. г.

Подпис: ………………

Приложение №2
към чл. 8, ал.1
№ ......................./............... г.

ДО
..................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за финансово подпомагане на студенти
Днес, .............. г., ............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
- студент
Университет …………………………………………………………………………….
Специалност ………………………………………………….. курс …………………….
лична карта № ................................................, издадена на…………………………………..
от ......................................., ЕГН ........................., месторождение: ........................................,
постоянен адрес: ........................................................................................................................,
тел. ............................., настоящ адрес.......................................................................................
На основание Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени
постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма
„Бургаски деца“ и общинска програма „Успешни студенти“, отправям искане за
предоставяне на семестриална стипендия за ………………………… семестър на учебната
…………….г.
Мотиви:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане или лична карта;
2. Копие от студентска книжка;
3. Служебна бележка от университета, удостоверяваща че студентът е записан за
съответния семестър в редовна форма на обучение и семестриалния му успех, както и
средния успех от следването;
4. Документ за участие в национални и университетски научно изследователски
проекти;
5. Сертификати за владеене на чужд език;
6. Документ /грамота, сертификат/ за доброволческо участие в обществени
мероприятия;
7. Участие в научни публикации /копие или препратка към публикацията/.

Гр. (с.) .............................
Дата ............................. г.

Подпис: ………………

