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          СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК  

НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

I. Разпределението на средствата по видове стипендии и размер на всеки вид 

стипендия, както следва: 

А. За постигнати образователни резултати през първи срок на учебната 2016/2017 

година – период на изплащане до 30.06.2017 г. 

1. За отличен успех от 5.90 до 6.00 – в размер на 40,00 лв. месечно 

2. За отличен успех от 5.50 до 5.89 – в размер на 35,00 лв. месечно 

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

период на изплащане до 30.06.2017 г. – в размер на 30.00 лв. месечно 

В. за ученици без родители или без един родител – период на изплащане до края на 

учебната година – в размер на 30.00 лв. месечно 

II. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на 

ученици за различните видове стипендии: 

А. За постигнати образователни резултати 

1. Ученикът да има завършено основно образование 

2. Ученикът да е завършил първи срок на учебната 2016/2017 година с успех Отличен (5.50-

6.00) 

3. Ученикът да няма наложена санкция, наложено с решение на ПС  

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

1. Ученикът да има завършено основно образование 

2. Ученикът да е завършил първи срок на учебната 2016/2017 година с успех не по-нисък от 

Мн. добър 4.50 

3. Определяне на месечния доход на член от семейството не по-висок от минималната 

работна заплата за страната (Месечният доход на член от семейството се определя като 

среден за предходните 6 месеца – от м. август 2016 г. до м. януари 2017 г. вкл. Размерът на 

минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член 

от семейството, е среден за предходните 6 месеца ) 

4. Ученикът да няма наложена санкция с решение на ПС 
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В. За ученици без родители или без един родител 

1. Ученикът да има завършено основно образование 

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 наложена санкция с решение на ПС 

III. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия  

1. Стипендиите по т. I се предоставят за втория учебен срок на учебната 2016/2017 година 

при спазване на изискванията на т.II 

2. След приключване на втори учебен срок на текущата учебна година учениците подават 

отново документи за първи срок на следващата учебна година 

IV. Документи за кандидатстване  

А. За постигнати образователни резултати 

1. Заявление-декларация (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) – подписано от класния 

ръководител, удостоверяващ успеха на ученика 

2. Документ, удостоверяващ дохода на семейството за предходните шест месеца – от м. 

август 2016 година до м. януари 2017 година включително  

В. За ученици без родители или без един родител 

1. Заявление-декларация (по образец – Приложение към §3) 

2. Копие от смъртен акт за починал/и родител/и 

 

V. Лишаване от стипендия 

1. При наложена санкция съгласно т. II 

2. При допуснати над 150 отсъствия по уважителни причини 

3. При преместване в друго училище ученикът възстановява получената стипендия за 

учебната година до момента на преместването 

 

Документите се подават в канцеларията чрез класните ръководители в срок до 20.02.2017 г. 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 


