Справка за постъпили предложения заедно с обосновка на неприетите предложения
по проекта на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в
областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“.
В предоставения 30 - дневен срок за предложения по проекта на Правила за
насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието,
науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ от група родители на деца с
изявени постижения са постъпили следните становища и въпроси:
1. Съгласно проекта проявите включени в Общинската програма ще бъдат
утвърждавани след м.април на текущата година. Предвид това, че следва да се кандидатства
до 1 месец след дадена проява, как ще става кандидатстването при класиране на ученици на
прояви провели се в периода януари-април?
2. На какъв принцип и по какви критерии ще бъде отпускана годишната стипендия
„Бургаски деца”?
3. Предвид това, че финансовите средства по правилата ще бъдат определяни
ежегодно с решение на Общински съвет, което предполага, че може да се появи недостиг на
средства, то на какъв принцип ще се отсяват кандидатите, подали мотивирано заявление за
кандидатстване за дадена мярка по чл.6 и имащи основание за получаване на финансово
подпомагане?
4. Документа по чл.8, ал.3, т.4 следва да се прилага само при кандидатстване за
мярката по чл.6, т.2., което мислим, че трябва да се уточни.
5. По какви критерии комисията ще оценява получените заявления и документи и
съответно ще определя учениците, които ще получат финансово подпомагане?
6. По чл.11 въпросът ни е всеки ученик еднократно ли може да получи финансово
подпомагане по трите мерки или по дадена мярка може да се кандидатства повече от
веднъж при класиране в различни прояви?
7. По чл.15 и 16 молим да ни обясните целта на условието „в случай, че не се
заплаща такса правоучастие” предвид това, че за повечето конкурси – в Булгария и
чужбина се заплаща такса участие и това е едно от основните разходни пера, което спъва
много деца за участия. Според нас не би следвало да има такова ограничително условие. А
относно критерият за безплатно образование, какво се има предвид? – това, че детето учи в
държавно училище ли?
8. По какъв начин ще става номинирането за награждаване на ученици за награда
„Ученик на годината”? Какви са условията, сроковете, критериите за избор? По колко деца
ще бъдат номинирани в съответните категории?
Въз основа на предложенията е извършено прецизиране на разпоредбата на чл. 8, ал.
3, т. 4 от правилата, като се уточнява, че посочените документи се изискват само при
кандидатстване за мярката по чл. 6, т. 2 – „финансово подпомагане за транспорт за участия
в международни прояви“.
След обсъждане на поставения въпрос по чл. 9, се стига до извода, че подадените
заявления са за текущата година и същите ще бъдат разглеждани, съответно уважени след
утвърждаване на програмата, което не е в противоречие с едномесечния срок, поставен с
оглед навременно заявяване на исканията.
С цел осигуряване финансиране за повече участия, отпада условието, поставено в
чл. 15 и чл. 16 от правилата финансово подпомагане за транспорт при участие в
международни прояви, да се предоставя само, когато няма „такса правоучастие“. Предвид
приемане на предложението, двете разпоредби следва да отпаднат.
Останалите въпроси са обсъдени и са намерили съответно отражение в крайния
проект на правила.
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