Община Бяла, Област Варна
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
„ДЕЦАТА НА БЯЛА“

Чл. 1. Настоящата програма е разработена на основание §2 от
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“.
Чл. 2. Право на финансово подпомагане има всеки ученик в дневна
форма на обучение в училище на територията на Община Бяла и ученик с
постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бяла, с отличен
успех или класиран до трето място на местни, регионални, национални,
европейски и/или световни прояви.
Чл. 3. Финансово подпомагане на ученици:
(1) Стипендия за отличен успех: в размер от 100 до 150 лв. се
отпускат на ученици от V - XII клас за отличен успех минимум 5.50 от
предходния срок, като кандидатстването за стипендията става всеки
следващ учебен срок. Учениците от XII клас подават документи за
стипендията за 2-ри срок в едномесечен срок след завършване.
Сумите се изплащат на учениците еднократно от Община Бяла, както
следва:
1. Успех отличен 6.00 – 150 лв.
2. Успех отличен над 5.50 - 100 лв.
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(2) Еднократна финансова награда „Децата на Бяла“ – право на
кандидатстване по тази мярка имат ученици от I до XII клас, в редовна
форма на обучение с постоянен или настоящ адрес в Община Бяла с
индивидуално участие и класиране на първо, второ или трето място в
местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви:
1. I място -150 лв.;
2. II място -120 лв.;
3. III място -100 лв.;
(3) Награда „Ученик на годината“: еднократна финансова награда в
размер на 500 лева.
(4) 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 календарната година.
(5) Всеки ученик може да получи финансово подпомагане и за
трите мерки в рамките на календарната година.
(6) Учениците губят правото си на стипендия и/или награда когато:
1. Прекъснат обучението си;
2. Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет на
съответното училище.
Чл. 5 Правото на стипендия за отличен успех, еднократна финансова
награда „Децата на Бяла“ и награда „Ученик на годината“ се одобряват от
Кмета на Община Бяла по предложение на експертната комисия.
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