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КРИТЕРИИ
за получаване на стипендии от учениците, след завършено основно
образование през втори срок на 2019/2020 учебна година

Месечни стипендии по чл.4:
№

Вид на стипендията

Критерии

Показател

1.

За постигнати образователни
резултати

Среден успех на ученика и неповече от 5 не извинени отсъствия

Отличен – от 6.00 до
5.50

2.1.

За подпомагане на достъпа на
образование и
предотвратяване на
отпадането

Месечният доход на член от
семейството
Успех на ученика и не-повече от 5
не извинени отсъствия

Доход не по-висок от
МРЗ за период от 6
месеца назад
успех не по – нисък
от много добър 4,50

С един починал родител
Или без родители
Или с неизвестен родител

Копие от смъртен акт на родител
или решение за лишаване от
родителски права или пълно
запрещение
Акт за раждане

За подпомагане на ученици с
трайни увреждания

% на инвалидизация

2.2

3.

1. С един родител.
Или без
родители
2. С неизвестен
родител
Решение на лекарска
комисия.

Еднократни стипендии по чл.5:
№

Вид на стипендията

Критерии

Показател

За преодоляване от ученика на
еднократни социални
обстоятелства, свързани с
1.
достъпа му до образование и
предотвратявяне отпадането му
от училище;

По предложение на
класен ръководител и
решение на комисията

Възникнали ситуации

За постигнати високи резултати
2. от ученика в учебната,
извънкласната или
извънучилищната дейност.

Успех от национални
външни оценявания и
класиране в областни и
национални състезания,
конкурси и олимпиади

3. За гражданска доблест и активно
участие за изграждане имиджа и
доброто име на училището

Класиран на І,ІІ или III място в
общински, областни или
национални състезания,
конкурси и олимпиади,
включени в календара на МОН
или други официално
регистрирани организации

РАЗМЕР НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКА
Месечни стипендии по чл.4:
№

Вид на стипендията

За постигнати образователни резултати
 Успех 6,00
 Успех от 5.50 до 5.99

1

За подпомагане на достъпа на образование и
предотвратяване на отпадането
 Успех от 5.00 до 5.49
 Успех от 4.50 до 4.99

2

Срок

Размер в лева

За учебен срок

60 лв
50 лв.

За учебен срок
40 лв.
35 лв.
.

3

За ученик с един родител или без родители

За учебна година

50 лв.

4

За подпомагане на ученици с трайни увреждания
./определен в§1, т.2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за интеграция на хората с
увреждания.

За учебна година

50 лв.

Еднократни стипендии по чл.5:
№

Вид на стипендията

Размер в
лева

1.

За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани
с достъпа му до образование
(липса на средства за учебници и други технически средства, пътни
разноски до училището, неочаквани бедствия, свързани с
ученика, обстоятелства, свързани със здравословното състояние на ученика)

До 250

2

За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност и за гражданика доблест и изграждане доброто име
на училището.

До 250

Период, за който се отпускат стипендиите:
Всички видове месечни стипендии се отпускат и изплащат за периода:
− За първия учебен срок – от 01 октомври до 31 януари;
− За втория учебен срок
За учениците в ІX и XI клас – от 01 февруари до 30 юни;
За учениците от XII клас – от 01 февруари до 31 май;
За ученик с един родител или без родители и за подпомагане на ученици с трайни
увреждания се отпускат от началото на месеца, следващ месеца през, който е възникнало
основанието за получаването им и се изплащат за периода от 01 октомври до 30 септември на
следващата година.
Спиране на стипендията:
Ученикът губи правото си да получава какъвто и да е вид стипендия при:
Налагане на наказание по првдложение на педагогическия съвет, до заличаването му.
Стипендията се спира от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за спирането .

25.02.2020 г.

