ПРОЕКТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА

СТАТУТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ
ПОИМЕННИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА
ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ
ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ПОСТИГНАТИ
ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

СТ А Т У Т
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ПОИМЕННИ НАГРАДИ
НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
Настоящият статут определя условията за кандидатстване, необходимите
документи и процедурата за определяне на Годишните поименни награди на Община
Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати на
студентски олимпиади, международни и национални състезания, конкурси и научни
форуми.
І. Цел на наградата
Целта на Годишните поименни награди на Община Варна за студенти от
варненските висши училища е да изрази признание за постигнати високи резултати в
съответните области, както и да поощри и популяризира техните постижения сред
обществеността.
IІ. Общи условия
2.1. Статутът за определяне на Годишните поименни награди на Община Варна
за студенти от варненските висши училища е в съответствие с Общинската програма
за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени
дарби, дирекция “Образование и младежки дейности”.
2.2. Информация за условията за кандидатстване се предоставя на:
- интернет страницата на Община Варна;
- интернет страниците на студентските съвети на варненските висши училища.
2.3. Размерът и разпределението на Годишните поименни студентски награди
на Община Варна за студенти от варненските висши училища се определят със
заповед на Кмета на Община Варна.
2.4. Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от първи октомври на
предходната до първи октомври на текущата година.
2.5. В случаите, когато за съответната година не бъдат номинирани кандидати
за Годишни поименни награди, съгласно установения ред, тези награди не се
присъждат и средствата не подлежат на преразпределение.

III. Условия за кандидатстване
3. За Годишни поименни награди могат да кандидатстват студенти от варненски
висши училища, които отговарят на следните условия:
- към момента на подаването на документите са в редовна форма на обучение и
са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от висшите
училища в гр. Варна;
-

имат успех не по-нисък от “много добър” (5,00) през предходната учебна

година;
-

класирани са на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни

и национални състезания и конкурси, или са с отлични изяви на научни форуми.
3.1. Кандидатите задължително трябва да отговарят и на трите условия, за да
бъдат допуснати до класиране.
3.2 Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени
студенти в дадена академична област, съгласно Постановление № 125 на МС от
24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и
професионални направления.
ІV. Необходими документи и ред на класиране
4.1. Кандидатите представят следните документи:
-

формуляр-декларация по образец на Община Варна (Приложение 1);

- рецензия на хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът
кандидатства с научна дейност;
- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от
съответното висше

училище;

- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите,
посочени във формуляр – декларацията.
4.2. Документите се подават в офиса на студентския съвет на съответното
висше училище срещу входящ номер, не по-късно от двадесет и четвърти октомври на
текущата година.
4.3. При непопълнени части от формуляр - декларацията или некоректно
представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.
V. Процедура за номиниране и награждаване
5.1. Студентските съвети на варненските висши училища следва да изработят
критерии за номиниране на студентите от съответното висше училище.
5.2. Документите /т. 4.1/ на номинираните от студентските съвети кандидати се
внасят в деловодството на Община Варна с официално писмо – предложение
(Приложение 2), подписано и подпечатано от Ректора на съответното висше училище

и

председателя

на

студентския

съвет.

Прилагат

се

подписани

протоколи

от

проведените заседания на съответните студентски съвети с посочени постъпили
кандидатури, номинирани за годишните награди, но не по-късно от тридесет и първи
октомври на съответната година.
5.3. Номинирането на постъпилите кандидатури се извършва от съответните
студентски съвети на висшите училища.
5.4.

Номинираните

кандидатури

се

разглеждат

от

експертна

комисия,

определена със заповед на Кмета на Община Варна в състав: Председател на ПК
„Наука и образование“ – Общински съвет - Варна, Председател на ПК „Младежки
дейности и спорт“ – Общински съвет - Варна, трима представители от дирекция
„Образование и младежки дейности“ – Община Варна и по двама представители от
студентски съвет към всяко висше училище.
5.5. Председател на експертната комисия е Председателят на ПК „Наука и
образование“ – Общински съвет - Варна.
5.6. Комисията заседава и определя носителите на годишните поименни
награди не по-късно от седми ноември на настоящата година.
5.7. Годишните поименни награди се връчват в навечерието на осми декември
на текущата година.
Този статут отменя действието на Статут за определяне на годишни
поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни
заведения за постигнати високи резултати, приет с Решение № 639-5, Протокол №
11 от 19.09.2012 г. на Общински съвет – Варна.
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