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КРИТЕРИИ 
за отпускане на стипендии – ІІ срок, учебна 2013/2014 година 

 
 

І. Разпределението на средствата по видове стипендии и размер на 
всеки вид стипендия, както следва: 
 
А. За постигнати образователни резултати за І срок на учебната 2013/2014 
година: 

  1. За отличен успех от 5.90 до 6 – в размер на 25,00 лв. месечно; 
2. За  отличен успех от 5.50 до 5.90 – в размер на 23,00 лв. месечно; 
 
Б. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането – 21,00 лв. месечно; 
 
В. За ученици без родители или без един родител – 21,00 лв. месечно; 
 
Г. Еднократни стипендии – 100,00 лв. 

                                     
             ІІ. Критерии  за допускане и класиране на учениците 
 

Месечни стипендии:   
 
А. За постигнати образователните резултати  

1. Ученикът да е завършил І-ви учебен срок с отличен успех (5.50 – 6); 
2. Ученикът да няма наложено наказание с решение на ПС  
( предупреждение за преместване в друго училище); 
3. Ученикът да няма повече от 5 неизвинени отсъствия за периода, за 

който се отпуска стипендията. При направени 5 и повече неизвинени отсъствия 
ученикът се лишава от стипендия.  

 
Б. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането:  

1. Ученикът да е завършил І-ви учебен срок с  успех не по-нисък от мн. 
добър 4.50. 

2. Определяне на  месечния доход на член от семейство не по-висок от 
минималната работна заплата за страната (месечният доход на член от 
семейството се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на 
минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния 
доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. 
3. Ученикът да няма наложено наказание с решение на ПС  
(предупреждение за преместване в друго училище); 



4. Ученикът да няма повече от 5 неизвинени отсъствия за периода, за който се        
отпуска стипендията. При направени 5 и повече неизвинени отсъствия ученикът се 
лишава от стипендия. 

 
В.  За ученици без родители  

 1. Ученикът да е завършил І-ви учебен срок; 
2. Родителите на ученика са починали, лишени от родителски права или 

поставени под пълно запрещение. 
  3. Ученик само с един родител. 
  4. Ученикът да няма наложено наказание с решение на ПС. 
 

Г. Еднократни стипендии: 
1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование.  
2. Доклад от класния ръководител  за социалното положение на ученика и 

необходимостта от еднократна социална стипендия;  
3. Ученикът да е завършил І-ви учебен срок с  успех не по - нисък от Добър 

4.00; 
 4. Стипендията се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок; 
  
ІІІ. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки  вид стипендии в 
училището: 

1. Стипендиите по т. І се предоставят за ІІ-ри учебен срок на учебната 
2013/2014 г. при спазване на т. ІІ. 

 
ІV. Документи за кандидатстване: 
А. За постигнати образователните резултати 
1. Заявление-декларация по (по образец – Приложение към §3) – подписано от 
класния ръководител, удостоверяващ успеха на ученика. 
 
Б. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането: 
1. Заявление-декларация (по образец – Приложение към §3) 
2. Документ, удостоверяващ дохода на семейството за предшестващите шест 
месеца. 
 
В.  За ученици без родители: 
1. Заявление - декларация (по образец – Приложение към §3) 
2. Копие на смъртен акт за починал родител/и. 
 
Г. Еднократни стипендии: 
1. Заявление-декларация по ( по образец – Приложение към §3) – подписано от 
класния ръководител, удостоверяващ успеха на ученика. 
2. Доклад от класния ръководител  за социалното положение на ученика и 
необходимостта от еднократна социална стипендия; 

 
Заявление-декларация се получава в канцеларията. 

 
   Срок за подаване на документи в канцеларията на училището по т. І А, Б, В 
– 26.02.2014 г. 


