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Приложение № 9 към Правилника за дейността на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, прието
на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 11/11.09.2019г.

Условия и ред за финансово подпомагане на ученици по общинска
програма „Бургаски деца”
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за финансово
подпомагане, с цел насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в
областта на образованието, науката и изкуството, по Общинска програма
„Бургаски деца“.
Чл. 2.Финансово подпомагане 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.
Чл. 3.Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма
„Бургаски деца“ се приемат ежегодно от Общинския съвет с бюджета на Община
Бургас.
Чл. 4. Право на финансово подпомагане по тези правила има всеки ученик,
редовна форма на обучение, класиран до трето място на местни, регионални,
национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма
„Бургаски деца“.
Чл. 5. (1)Ежегодно до 15 април Кметът на Община Бургас утвърждава
Общинска програма „Бургаски деца“, след съгласуването й с Началника на
Регионално управление на образованието – гр. Бургас.
(2) В програмата по ал. 1 са посочени конкурси, състезания, олимпиади, и
други прояви от местно, регионално, национално, европейско и/или световно
ниво в областта на образованието, науката и изкуството, за които може да бъде
получено финансовото подпомагане по чл. 6 от тези правила.
(3) Програмата се публикува на интернет страницата на Община Бургас.
Чл. 6. Видовете мерки за финансово подпомагане на ученици по тези
правила са:
1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“;
2. Финансово подпомагане за транспорт при участия в международни
прояви;
3. Еднократна финансова награда;
4. Награда „Ученик на годината“.
Чл. 7. Организационно-административното обслужване на програмата се
извършва от Дирекция „Образование и демографски въпроси” при Община
Бургас.

Раздел ІІ
Условия и ред за кандидатстване за финансово подпомагане
Чл. 8. (1)Средствата по програмата се управляват и разпределят от
експертна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Бургас.
Чл. 9. (1)Учениците, желаещи да получат финансово подпомагане от
Община Бургас по реда на тези правила, подават мотивирано заявление по
образец (Приложение №1) до Комисията.
(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;
(3) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане или лична карта на ученика;
2. документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
3. служебна бележка от училището, удостоверяваща, че кандидатът е ученик
и няма наложени наказания от педагогическия съвет на училището през
съответната учебна година;
4. покана или друг документ за участие в международни прояви, в случаите
по чл. 6, т. 2.
(4) Заявлението се подава в деловодството на Община Бургас.
Чл. 10. Заявлението се подава в срок до 1 месец от възникване на
основанието за получаване на финансово подпомаганепо чл. 6, т. 1 и т. 3 и
минимум 3 месеца преди това по чл. 6, т. 2.
Чл. 11. Всеки ученик може да получи финансово подпомагане и за трите
мерки по чл. 6, т. 1-3, в рамките на календарната година.
Чл. 12. (1) Не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение,
както и не се допуска в една календарна година кандидатстване по мярка, за
която вече е получено подпомагане.
(2) Не се допуска получаване на едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по
чл. 6, т. 1 от ученици, които получават годишна стипендия по чл. 10 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003г, в сила от 25.04.2014г.
Чл. 13. Изплащането на финансовото подпомагане се извършва от
училището.
Чл. 14. (1) Едногодишна стипендията „Бургаски деца“ е годишна стипендия
и се присъжда на ученик редовна форма на обучение, класиран на първо, второ
или трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни
прояви, включени в програмата по чл. 5 за съответната календарна година.
(2) Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ
месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата.
(3) Стипендията се отпуска за период от 12 календарни месеца.
Чл. 15. (1) Награда „Ученик на годината“ се връчва на официална
церемония за награждаване на изявени ученици.

(2) По предложение на директора на училището или на експертната
комисия, се номинират за награждаване ученици в следните категории:
1. „Изкуства“ - VІІІ – ХІІ клас;
2. „Математика и природни науки“ - VІІІ – ХІІ клас;
3. „Хуманитарни науки“ - VІІІ – ХІІ клас.
Чл. 16.Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. прекъснат обучението си;
2.имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до
заличаване на наказанието.
Раздел ІІІ
Процедура по организиране на кандидатстването
за финансово подпомагане
1.Педагог консултантът запознава класните ръководители с
Общинска програма „Бургаски деца”, след ежегодното й утвърждаване от Кмета на
Община Бургас.
2.Класните ръководители запознават учениците с Общинска програма
„Бургаски деца” . При наличие на ученици, отговарящи на условията за
финансиране, класните ръководители:
2.1. насочват ученика към педагога за консултиране по условията на
кандидатстване;
2.2.информират родител на ученика;
2.3.информират директора на гимназията;
2.4.съдействат на ученика в процеса на кандидатстване.
3.Педагог консултантът води регистър на всички ученици, кандидатствали за
Финансово подпомагане по програма „Бургаски деца”.

