ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Днес, 28.09.2020 г., се проведе заседание на комисията за стипендиите, определена със
Заповед на директора №РД-10-1308/14.09.2020 г.
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА
І. Разпределение на средствата по видове стипендии:
1. Месечни:
1.1. За постигнати образователни резултати
1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания;
1.4. За ученици без родители или с един родител.
2. Еднократни:
2.1.За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование;
2.2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност.
ІІ. Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за
класиране на учениците за различните видове стипендии;
1. За постигнати образователни резултати се допускат ученици, чийто успех е не понисък от 5,50. Броят на стипендиите за съответния период се определя на база отпуснатите
целеви средства по бюджета на училището.
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се
допускат ученици, чийто доход на член от семейството е по-нисък от минималната работна
заплата за страната за предходните 6 месеца и успех не по-нисък от 4,50.
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания се допускат ученици с 50 и над
50% трайни увреждания, установени от органите на медицинската експертиза.
ІІІ. Критерии за класиране на учениците:
1. За постигнати образователни резултати:
1.1. Класират се учениците с най-висок успех до изчерпване на броя, определен по т. 1 от
критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците
за различните видове стипендии;
При равен успех:
1.2. Брой отсъствия (извинени и неизвинени)
1.3. Участия в извънкласни дейности.
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
2.1. Класират се ученици, чийто доход на член от семейството е не по-висок от
минималната работна заплата за страната за предходните 6 месеца;
2.2. Ученици, чийто успех е не по-нисък от 4,50.

ІV. Размер на стипендиите и период за който се отпуска.
1. Размерът на месечната стипендия за постигнати образователни резултати е 25 лева.
Отпуска се за един учебен срок и се кандидатства в началото на първи и началото на втори
учебен срок.
2. Размерът на стипендията за подпомагане на достъпа до образование е 21 лева
месечно. Отпуска се за един учебен срок и се кандидатства в началото на първи и началото на
втори учебен срок.
3. Размерът на стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания е 22 лева.
Изплаща се целогодишно. Кандидатства се в началото на учебната година или от началото на
месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.
4. Размерът на стипендията за ученици без родители или с един родител е в размер на
22 лева. Изплаща се целогодишно. Кандидатства се в началото на учебната година или от
началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.
V. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в
училището.
1. Право за получаване на стипендия имат учениците, завършили основно образование и
ученици с трайни увреждания, както и със специални образователни потребности, които са
завършили VІІ клас с удостоверение за завършен VІІ клас и са продължили обучението си в
класовете от първи или втори гимназиален етап.
2. Стипендии на учениците се отпускат след подаване на заявление-декларация по
образец и извършване на класиране от комисията за стипендии.
3. Учениците могат да кандидатстват за повече от един вид месечна стипендия, но
получават по избор и въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
4. Учениците с право на стипендия по т. І. 1.3 и 1.4, при класиране за стипендия за
образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
5. За един и същ ученик еднократна стипендия се отпуска само веднъж в рамките на един
учебен срок.
6. Учениците губят правото си на стипендия когато:
- имат наложено наказание от Педагогическия съвет;
- прекъснат обучението или повтарят учебната година;
7. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание,
ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от
родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
VІ. Документи за кандидатстване.
1. За постигнати образователни резултати подават:
1.1. Заявление-декларация (по образец) заверена с подписа на кл. ръководител,
удостоверяваща успеха.
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
подават:
2.1. Заявление-декларация(по образец), заверена с подписа на кл. ръководител,
удостоверяващ успеха на ученика;
2.2. Удостоверение за доход на двамата родители;
2.3. Служебна бележка от училището, в което учи братът или сестрата. В служебната
бележка се вписва размерът на стипендията ако получава.
2.3. Удостоверение от Агенция за социално подпомагане – за размера на
подпомагането по чл. 71, ал.1 от ЗСПД.
2.4. Служебна бележка от Агенция по заетостта – ако родителят е безработен.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания:
3.1. Заявление-декларация (по образец);
3.2. Документ удостоверяващ трайно увреждане.
4. За ученици без родители.
4.1. Заявление-декларация (по образец);
4.2. Документ удостоверяващ обстоятелството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Комисията в началото на всяка учебна година и началото на ІІ учебен
срок актуализира броя на отпуснатите стипендии по т. І - 1.1. и 1.2. в рамките на утвърдения
бюджет по § стипендии.

К О М И С И Я:
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