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П Р О Т О К О Л № 2 /25.02.2020г.
ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД13-549/ 06.02.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА СУ „ЛЮБЕН АРАВЕЛОВ”
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8, АЛ.1 ОТ ПМС № 328 ОТ 21.12.2017 Г. ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Днес, 25.02.2020 г комисия в състав:
Председател: Данаила Гочева Кирева – гл.счетоводител
Членове:
1.Сия Великова Тончева – касиер-домакин
2. Живко Колев Русев – главен учител класен ръководител
3. Таня Ганева Ганева - старши учител класен ръководител
4. Ангелина Димитрова Костова - старши учител класен ръководител
Се събра и разгледа критериите за отпускане на стипендии на ученици,
завършили основно образование и подадените заявление-декларация от кандидатите за
получаване на стипендии.
Подадени са 21 броя Заявление - декларация за получаване на стипендии.
1. На основание чл.8, ал.2 от постановлението предлага:
1.1. Разпределение на средствата по видове стипендии за първи срок на учебната
2019/2020 г. както следва:
1. Стипендии по чл.4,ал.1,т.1- за постигнати образователните резултати ; 6
ученика по 50,00 лв.с успех над 5,50
2. Стипендии по чл.4,ал.1,т.2 – за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането - 5 ученика по 40,00 лв.с успех от 5,00 до 5,49; 5 ученика
по 35,00 лв. с успех от 4,50 до 4,99;
3. Стипендиите по чл. 4, ал.1, т.3 за подпомагане на ученици с трайни
увреждания; - 1 ученик по 50,00 лв.
4. Стипендиите по чл. 4, ал.1, т.4 за ученици без родители.- 2 ученика по 50,00 лв.
1.2. Комисията предлага следните критериите за допускане до класиране за всички
видове стипендии, както следва:

Ученикът, кандидатстващ за стипендия да няма наложено наказание от
Педагогическия съвет


Ученикът, кандидатстващ за стипендия да е завършил основно образование

1.3.Комисията предлага следните критериите за класиране по видове стипендии,
както следва:

1.3.1.Критерии за класиране за стипендии по чл.4,ал.1,т.1- за постигнати образователни
резултати- Среден успех от предходената учебена година – не по-малко от Отличен 5.50
1.3.2.Критерии за класиране за стипендии по чл.4,ал.1,т.2 – за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането


Среден успех от предходената учебена година– не по-малко от добър 4.50



Среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца – не

повече от 568,00 лв.
Не повече от 5 /пет/ неизвинени отсъствия през предходния учебен срок.
1.4.Комисията предлага следните размери на стипендиите на месец по видове


,както следва:
1.Стипендии по чл.4,ал.1,т.1- за постигнати образователните резултати ; 6 ученика
по 50,00 лв.с успех над 5,50
2.Стипендии по чл.4,ал.1,т.2 – за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането - 4 ученика по 40,00 лв.с успех от 5,00 до 5,49; 6 ученика
по 35,00 лв. с успех от 4,50 до 4,99;
3. Стипендиите по чл. 4, ал.1, т.3 за подпомагане на ученици с трайни
увреждания; - 1 ученик по 50,00 лв.
4. Стипендиите по чл. 4, ал.1, т.4 за ученици без родители.- 2 ученика по 50,00 лв.

1.5.Комисията предлага период на изплащане на стипендиите :


от 01.02.2020 до 30.06.2020 г. за ученици, получаващи стипендии по чл.4, ал.1, т.

1 и т.2.


от 01.10.2019 до 30.09.2020 г. за ученици, получаващи стипендия по чл. 4, ал.1,

т.3 и т.4.
1.6.Комисията предлага конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид
стипендия, както следва:


Обявяване на видно място в училището на критериите за допускане до

класиране, критериите и показателите за класиране на учениците и конкретните
условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;


Ученикът подава заявление – декларация за допускане до класиране и класиране

за получаване на стипендия по чл.4, ал.1 т.1 и 2;


Ученикът подава заявление – декларация за отпускане на стипендия по чл.4, ал.1

т.3 и 4 при възникване на необходимите непреодолими обстоятелства;


Комисията по чл.8, ал.1 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г. , назначена със заповед на

директора извършва допускане и класиране на учениците за стипендии по чл.4, ал.1 , т.1
и 2 и отделно класира учениците , предложени за месечна целева стипендия по чл.6,
ал.1,2 и 3 , въз основа на предложените от нея и утвърдени от директора критерии и
предлага списъка с класираните от комисията ученици за утвърждаване от директора.


Комисията по чл.8, ал.1 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г. , назначена със заповед на

директора извършва допускане и предлага списъка с учениците , одобрени за
получаване на стипендия по чл.4, ал.1 т.3 и 4 и чл.5, ал.1, т.1 и 2 за утвърждаване от
директора.
1.7.Комисията предлага следния ред за прекратяване изплащането на стипендия:



При налагане на наказание на даден ученик, получаващ стипендия, класния

ръководител с докладна записка до директора го уведомява за промяна на изискванията
за допускане до класиране и получаване на стипендия


Директорът издава заповед ,с която задължава длъжностните лица, отговарящи

за изплащане на месечните стипендии да прекратят изплащане на стипендията, от месеца
следващ месеца на налагане на наказанието.
1.8. Комисията предлага следните документи за кандидатстване:


Заявление – декларация по образец – приложение към параграф 3 от преходните

и заключителни разпоредби на ПМС № 328 от 21.12.2017 г.


Документи доказващи различните видове доходи на членовете на семейството

на кандидат – стипендианта


Документи от ТЕЛК по образец



Документи от Агенция по заетостта по образец



Документи , доказващи доходи от обезщетения и помощи по реда на

Кодекса за социално осигуряване, без еднократни помощи – по образец


Документи , доказващи доходи от месечни помощи по реда на Закона за семейни

помощи за деца


Документи , доказващи доходи от месечни помощи по реда на Закона за

социално подпомагане


Документи , доказващи доходи от стипендии /без получаваните по реда на тези в

училището/


Документи , доказващи доходи от наеми



Документи , доказващи доходи от хонорари



Документи , доказващи други доходи , не изброени по горе.

