Община Бяла, Област Варна
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
„УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“
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 да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“
имат студенти, обучаващи се в първи курс – втори семестър, втори, трети и
четвърти курс 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", с
настоящ и постоянен адрес на територията на Община Бяла.
Чл. 3. (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.
Размерът на финансовото подпомагане на студенти по мярка - семестриална
стипендия „Успешни студенти“ е от 100 до 400 лева еднократно за семестър.
Размерът на стипендията ще се определя от Комисията по чл. 10 от Правилника,
след разглеждане на постъпилите заявления за отпускане на финансово
подпомагане;
1.
2.
3.

За успех отличен 6.00 – 400 лв.
За успех отличен 5.50 – 200 лв.
За успех над много добър 5.00 – 100 лв.

(2) Размерът на финансовото подпомагане на „Успешни студенти“ – старт в
кариерата, покрива цялата семестриална такса на студентите от специалностите в
списъка в Приложение 1, като предварително се сключва договор 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
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администрация, при наличието на необходимост от такава длъжност към датата
на завършване на студента. По време на своето обучение студентът трябва да има
успех минимум много добър 4.50.
(3) Размерът на финансовото подпомагане на студенти по мярка - награда
„Студент на годината“ е еднократна финансова награда в размер на 500 лева.
Чл. 4 (1) Студентските стипендии се разпределят на два етапа – 10 стипендии
за летен семестър и 10 стипендии за зимен семестър. Право да кандидатстват за
стипендии за летен семестър имат студенти от първи курс, втори, трети и
четвърти курс. Право да кандидатстват за стипендии за зимен семестър имат
студенти от, втори, трети и четвърти курс.
(2) Класирането на студентите се извършва на принцип на основание на
състезателен бал.
(3) Студентите губят правото си на стипендия и/или награда, ако прекъснат
обучението си или преминат в друга форма на обучение;
Чл. 5 Правото на семестриална стипендия, финансовото подпомагане на
„Успешни студенти“ и определяне на „Студент на годината“ се одобряват от
Кмета на Община Бяла по предложение на експертната комисия.
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Приложение №1
Приоритетни направления и специалности по мярка „Успешни студенти –
старт в кариерата“:
1.
Право;
2.
Информатика и компютърни науки (специалност „Софтуерно
инженерство“);
3.
Технически науки (специалности „Компютърни системи и
технологии“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Системно
инженерство в индустрията и туризма“);
4.
Икономика,
администрация
и
управление
(специалности
„Счетоводство и контрол“);
5.
Педагогика (специалности „Предучилищна и начална училищна
педагогика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна
педагогика и чужд език“, „Български език и история“, „История и философия“,
„Българска филология“, „Математика“);
6.
Туризъм (специалност „Туризъм“);
7.
Професионални направления Електротехника, електроника и
автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Транспорт, корабоплаване и
авиация (Специалности „Електроника“, „Софтуерно инженерство“, „Компютърни
системи и технологии“);
8.
Професионални направления Медицина, Обществено здраве и
Здравни грижи (специалности „Акушерка“, „Медицинска рехабилитация и
ерготерапия“, „Медицинска сестра“, „Здравен мениджмънт“);
9.
Професионално направление архитектура строителство и геодезия (
специалности „Архитектура“, „Ландшафтна архитектура и ландшафтно
планиране“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Водоснабдяване и
канализация“, „Устройство и управление на земи и имоти“);
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