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ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
БУРГАС

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“
Чл. 1. Настоящата програма е разработена на основание чл. 5 от 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“ (Правилата), приети с
Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 19 от проведеното
на 26.01.2021 г. заседание.
Чл. 2. Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни
студенти“ имат студенти, обучаващи се в първи, втори или трети курс в
редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване
на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или първи, втори,
трети или четвърти курс в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно
заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен
„магистър“, за придобиването на която се изискват не по- малко от 300 кредита
съгласно учебния план със срок на обучение не по- малък от 5 години.
Чл. 3. (1) Размерът на финансовото подпомагане на студенти по мярка семестриална стипендия „Успешни студенти“ е в размер от 150 до 200 лева
месечно. Размерът на стипендията ще се определя в посочения диапазон от
Комисията по чл. 10, ал. 1 от Правилата, след разглеждане на постъпилите
заявления за отпускане на финансово подпомагане.
(2) Размерът на финансовото подпомагане на студенти по мярка - награда
„Студент на годината“ е 600 лева. На официалната церемония по
награждаването на студентите се връчват и статуетки.
Чл. 4. (1) В Приложение № 1 на Програмата са посочени специалностите,
за които ще бъде отпуснато финансово подпомагане и разпределението им по
квоти, определени по реда на чл. 5, ал. 4 от Правилата.
(2) Освен предложените от академичните ръководства разпределения, в
програмата е предвидена квота от общо 50 стипендии за зимен и летен
семестър, които ще бъдат отпускани на базата на предложения от Общинската
администрация, след разглеждане от Комисията.
Чл. 5 (1) Студентските стипендии се разпределят на два етапа - стипендии
за летен семестър и стипендии за зимен семестър.
(2) Класирането на студентите се извършва на квотен принцип на база
постигнат задължителен минимален успех съгласно чл. 15, ал. 1 от Правилата.
В случай, че броят на кандидатите, отговарящи на изискването за успех
надвишава определената в настоящата програма квота за специалността се
извършва класиране на основание на състезателен бал. Квотите са

разпределени по следния начин: 155 стипендии за зимен семестър, от които 64
стипендии за студенти от първи курс първи семестър и 95 стипендии за летен
семестър.
(3) Състезателният бал за стипендии за студенти първи курс, първи
семестър, се формира като Общ брой точки = Точки от състезателен бал * К1+
Точки от Участие в олимпиади и състезания * К2 + Точки от Сертификати за
владеене на чужд език * К3 + Точки от Доброволческо участие в училищни и
други мероприятия * К4.
1. Точки от състезателен бал, формиран при приемането на студента. При
различен брой формиращи оценки състезателният бал се дели на броя на
формиращите оценки. Коефициент на влияние в общия състезателен бал К1=
0.60.
2. Участие в олимпиади и състезания. Коефициент на влияние в общия
състезателен бал– К2= 0.20.
3. Сертификати за владеене на чужд език. Документите могат да включват:
- Диплома за завършено средно образование с хорариум на изучавания чужд
език не по-малък от 1000 /хиляда/ учебни часа за целия период на обучение;
- Международно признат сертификат за успешно положен в Република
България или в чужбина изпит за владеене на съответния език минимум на
равнище B1 или съответстващо на него от Европейската езикова рамка на
Съвета на Европа (FCC, CAE или CPE на Cambridge English Language
Assessment, TOEFL, IELTS – за английски език, DELF - за френски език, DAF,
DSH - за немски език и др.). Коефициент на влияние в общия състезателен бал–
К3= 0.15.
4. Доброволческо участие в училищни или обществени мероприятия.
Коефициент на влияние в общия състезателен бал– К4= 0.05.
5. Точките са дадени в Приложение № 2, Таблица № 1.
(4) Състезателният бал за стипендии за студенти първи курс втори
семестър, втори, трети и четвърти курс се формира като Общ брой точки =
Точки от средния успех от предходния семестър * К1+ Точки от Участие в
олимпиади и състезания * К2 + Участие в научни публикации * К3 + Участие
в национални и университетски научно изследователски проекти * К4.
1. Точки от средния успех от предходния семестър. Коефициент на влияние
в общия състезателен бал К1= 0.70.
2. Участие в олимпиади и състезания. Коефициент на влияние в общия
състезателен бал– К2= 0.15.
3. Участие в научни публикации. Коефициент на влияние в общия
състезателен бал– К3= 0.10.
4. Участие в национални и университетски научно изследователски
проекти. Коефициент на влияние в общия състезателен бал– К4= 0.05.
5. Точките са дадени в Приложение № 2, Таблица № 2.
(5) При достигане на квотата за съответната специалност и наличие на
кандидати с еднакъв състезателен бал се класира кандидатът с по- висок среден
успех от следването.

Приложение №1
към чл. 4, ал. 1
№

Университети /професионални направления/
специалности/

1.
1.1

Бургаски свободен университет
Право

1.2

Информатика и компютърни науки (специалност 8 + 5
„Софтуерно инженерство“)

1.3

Технически науки (специалности „Компютърни 7 + 5
системи и технологии“, „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“ и „Системно инженерство
в индустрията и туризма“ )

1.4

Икономика и администрация и управление 7 + 4
(специалности „Финанси“, „Счетоводство и
контрол“, „Маркетинг“, „Икономика и маркетинг
на туризма“, „Международни икономически
отношения“, „Бизнес администрация“)

1.5

Педагогика и психология (специалности 7 + 4
„Предучилищна
и
начална
училищна
педагогика“ и „Психология“)

2.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

2.1

Професионално направление Педагогика
(специалности „Предучилищна и начална
училищна педагогика“, „Начална училищна
педагогика и чужд език“, „Предучилищна
педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“,
„Български език и история“, „История и
философия“, „Българска филология“

2.2

2.3

Професионално направление Туризъм
(специалност Туризъм)
Професионални направления Електротехника,
електроника и автоматика, Комуникационна и
компютърна техника, Транспорт, корабоплаване
и авиация (Специалности „Електроника“,
„Медицинска електроника“, „Софтуерно
инженерство“, „Компютърни системи и
технологии“, „Техника и технологии в

Квоти
(зимен+летен
семестър)
8+5

24 + 15

9+6

22+13

транспорта“)

2.4

2.5

Професионални направления Химически науки,
Химични технологии, Материали и
материалознание, Биотехнологии и Общо
инженерство (специалности „Технология на
материалите и мениджмънт“, „Химия“, „Химия
на козметичните и ПАВ“, „Екология и опазване
на околната среда“, „Екология и екологичен
мениджмънт“, „Инженерни материали“,
„Химични технологии“, „Химични технологии и
психология на кризисните ситуации“, „ОХТТехнология на нефта и газа“, „НХТ-Технология
на водата“, „Технология на стъклото, керамиката
и строителни свързващи материали“, „Химично
инженерство“, „Биотехнологии“, „Хранителни
биотехнологии“, „Индустриален мениджмънт“)
Професионални направления Медицина,
Обществено здраве и Здравни грижи
(специалности „Медицина“ (магистър),
„Акушерка“, „Здравен мениджмънт“,
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“,
„Медицинска сестра“)

22 + 13

10 + 6

Приложение № 2, Таблица № 1
към чл. 5, ал. 3
№
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Описание
Точки от състезателен бал
Състезателен бал формиран при приемането на
студента, разделен на броя на формиращите
оценки
Участие в олимпиади и състезания
Участие в международни олимпиади извън
България
Медали на международни олимпиади извън
България
Участие във финален кръг на международни
олимпиади в България
Медали на международни олимпиади в България
Участие във финален кръг на олимпиади в
България
Медали на олимпиади в България
Сертификати за владеене на чужд език
Диплома за завършено средно образование с
хорариум на изучавания чужд език не по-малък от
1000 /хиляда/ учебни часа за целия период на
обучение
Сертификати за владеене на чужд език на ниво C2
Сертификати за владеене на чужд език
на ниво C1
Сертификати за владеене на чужд език на ниво B2
Сертификати за владеене на чужд език на ниво B1
Доброволческо участие в училищни и други
мероприятия
Документи за доброволческо участие в училищни
и други мероприятия

Точки

5
7
4
5
3
4
4

5
4
3
2
1

Приложение № 2, Таблица № 2
към чл. 5, ал. 4
№
1
2

Описание
Точки от среден успех от предходния семестър
Среден успех от предходния семестър
Участие в олимпиади и състезания
Участие в международни олимпиади извън
България

Точки

5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Медали на международни олимпиади извън
България
Участие във финален кръг на международни
олимпиади в България
Медали на международни олимпиади в
България
Участие във финален кръг на олимпиади в
България
Медали на олимпиади в България
Участие в научни публикации
Самостоятелни статии реферирани в Scopus и
WoS
Съавторство на статии реферирани в Scopus и
WoS
Самостоятелни доклади на международни
конференции в чужбина
Съавторство на доклади на международни
конференции в чужбина
Самостоятелни доклади на конференции в
България
Съавторство на доклади на конференции в
България
Участие в национални и университетски
научно-изследователски проекти
Участие в международни научноизследователски проекти
Участие в национални научно-изследователски
проекти
Участие в университетски научноизследователски проекти

7
4
5
3
4
7
6
6
7
7
6

7
5
3

