
ПРООЕКТ !!! 

 

ПРАВИЛНИК ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА 

И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „ДЕЦАТА НА БЯЛА“ И 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“ 

 

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С този правилник се определят условията и редът за финансово 

подпомагане от бюджета на Община Бяла за насърчаване и подкрепа на ученици и 

студенти от гр. Бяла в учебни заведения с изявени постижения в областта на 

образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Децата на Бяла“ и 

Общинска програма „Успешни студенти“.  

Чл. 2. (1) Финансовото подпомагане по Общинска програма „Децата на Бяла“ 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 Община Бяла 

обучаващи се във висши учебни заведения.  

Чл. 3. (1) Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма „Децата 

на Бяла“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се приемат ежегодно от Общинския 

съвет с бюджета на Община Бяла. 

 (2) Общинска програма „Децата на Бяла“ и Общинска програма „Успешни 

студенти“ се публикуват на интернет страницата на Община Бяла.  

Чл. 4. (1) Право на кандидатстване по Общинска програма „Децата на Бяла“ има 

всеки ученик с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бяла от І до ХІІ 

клас, редовна форма на обучение в училище на територията на цялата страна или ученик 

с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бяла, класиран до трето място 

на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви.  

(2) Ежегодно до 10 декември Кметът на Община Бяла утвърждава Общинска 

програма „Децата на Бяла“ за следващата календарна година.  

Чл.5 (1) Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“ 

имат студенти с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бяла, 

обучаващи се в редовна форма на обучение във 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 10 декември Кметът на Община Бяла утвърждава Общинска 

програма „Успешни студенти“ за следващата календарна година.  

(4) В Общинска програма „Успешни студенти“ са посочени специалностите и 

квотите.  

(5) В случай че квотите за определените специалности бъдат незаети, след 

решение на комисията средствата могат да бъдат пренасочени и разходвани за други 

специалности.  



Чл. 6. Видовете мерки за финансово подпомагане по тези правила са: 

1. Едногодишна стипендия „Децата на Бяла“;  

2. Еднократна финансова награда; 

3. Семестриална стипендия „Успешни студенти“;  

4. Финансово подпомагане на студенти по мярка – старт в кариерата  

„Успешни студенти“ 

5. Награда „Студент на годината“;  

6. Награда „Ученик на годината“.  

Чл. 7. Организационно-административното обслужване по тези правила се 

извършва от Дирекция „ИССБОС” при Община Бяла.  

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 8. (1) Учениците и студентите, желаещи да получат финансово подпомагане 

от Община Бяла 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 във висше учебно 

заведение за придобиване на образователно-квалификационна 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 Бяла.  

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 Бяла.  

(2) Комисията е в състав от девет членове и включва: Зам.-кмет по "Образование, 

здравеопазване, култура, туризъм и др. дейности към общината“ , Зам.-кмет по "Бюджет 

и финанси" при Община Бяла, секретарят на Община Бяла, представител на Дирекция 

„ИССБОС“, общински съветник член на   ПК  "Образование, здравеопазване, социални 

дейности, вероизповедание, децата, младежта и спорта“ към Общински съвет – Бяла, 

директора на ОУ „ Отец Паисий“- гр. Бяла и директора на ПГССТ – гр. Бяла. 

 (3) Представителите в комисията се определят със заповед  на кмета на Община 

Бяла.  

(4) Председател на Комисията е  Зам.-кмета по "Образование, здравеопазване, 

култура, туризъм и др. дейности към общината“. 



 (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 5 календарни дни от приключване на работата си, комисията 

предоставя протокол от заседанието си за утвърждаване на Кмета на Община Бяла и за 

сведение на Председателя на Общински съвет – Бяла.  

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) 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 и 4 се 

извършва от Община Бяла; 

 (2) Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от 

Община Бяла 

 Чл. 14. (1) Едногодишна стипендията „Децата на Бяла“ е еднократна стипендия 

и се присъжда на ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на 

територията на Община Бяла или на ученици с постоянен и настоящ адрес на територията 

на Община Бяла, класиран на първо, второ или трето място на местни, регионални, 

национални, европейски и/или световни прояви.  

(2) Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, 

през който се е състояло класирането или е спечелена наградата. 

 (3) Стипендия  за отличен успех „Децата на Бяла“ се отпуска еднократно  за 

период от един учебен срок, като минималният успех е отличен 5.50.  

Чл. 15. (1) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска на студент, 

обучаващ се в редовна форма на обучение във висше учебно заведение, който е 

постигнал минимален успех много добър 5.00, 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) Финансовото подпомагане на студенти по мярка – старт в кариерата 

„Успешни студенти“, покрива цялата семестриална такса, като предварително се 

сключва договор по образец с Община Бяла. След сключване на договора Община Бяла 

се задължава да заплаща всички семестриални такси на студента за срока на неговото 

обучение, а обучаващият се трябва да работи минимум три години в структурите на 

общинската администрация, при необходимост от такъв специалист към момента на 

завършването му. По време на своето обучение студентът трябва да има успех минимум 

много добър 4.50 

(2) Студентите имат правото да кандидатстват за получаване на Финансовото 

подпомагане след записване за първи  семестър, като по време на своето обучение трябва 

да имат успех минимум много добър 4.50 



 

Чл. 17. (1) Награда „Ученик на годината“ се връчва тържествено от Кмета на 

Община Бяла на изявени ученици, по предложение на директора съгласувано с 

педагогическия съвет и експертната комисия. 

 (2) Награда „Студент на годината“ се връчва тържествено от Кмета на Община 

Бяла на студент, постигнал значими резултати в обучението или в научната дейност, по 

предложение на експертната комисия.  

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. Този правилник е приет 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. Програмата „Децата на Бяла“ и програмата „Успешни студенти“  за 2021г. се 

приемат в 30 дневен срок от влизане в сила на настоящия правилник.    

 

§3. Правилника  е приет с решение № …………../………….. на Общински съвет – 

Бяла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
ДО 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за финансово подпомагане 

по Програма „Децата на Бяла“ 
 

От………………………………………………………………………………………… 
/три имена на ученика/ родител, настойник/попечител / 

 

Адрес:……………………………………………………………………………………… 

 

     

    УЧЕНИК В :……………………………………………………………. 
                                / наименование на учебното заведение / 

    

    Тел. за контакт:………………………………………………………………………… 

                                                  

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНОВ, 

 

        Моля,  да  бъда включен/а в Програмата „Децата на Бяла“ за 20…, за отпускане на  

стипендия/еднократна финансова награда; 
 

 

Към настоящата заявление прилагам : 

 

1.Копие на лична карта; 

2. Удостоверение за успех през съответния учебен срок 

3. Документ за призово отличие 

 

Гр. Бяла                                                                   Подпис : 



Дата : …………..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
ДО 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за финансово подпомагане 

по Програма „Успешни студенти“   
 

От………………………………………………………………………………………… 
/три имена на студента / 

 

Адрес:……………………………………………………………………………………… 

 

     

    СТУДЕНТ В :……………………………………………………………. 
                                / наименование на учебното заведение / 

    

    Тел. за контакт:………………………………………………………………………… 

                                                  

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНОВ, 

 

        Моля,  да  бъда включен/а в Програмата „Успешни студенти“  за 20…, за 

отпускане на  стипендия/еднократна финансова награда; 
 

 

Към настоящата заявление прилагам : 

 

1.Копие на лична карта; 

2. Уверение за успех през съответния учебен срок 

3. Документ за призово отличие 

 

 

 



Гр. Бяла                                                                   Подпис : 

 

Дата : …………..                                                     

 
                  

                                                                                    
 

 

 
                                                

 

  ……………………….. 

 

Анастас Трендафилов 

 

Председател на Общински съвет – Бяла 

 

 
                                              

 


