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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШИЛИ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.
1. Заявление, в което е посочен успеха от първи срок на 2019/2020 учебна
година,заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния
успех.
II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН
РОДИТЕЛ и СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН
РОДИТЕЛ.
1.1 Заявление, подписано от класния ръководител. За учениците от 8 клас,
или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие
от смъртния акт на починалия родител,удостоверение за наследници или
копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен.
2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИПОТРЕБНОСТИ.

2.1. Заявление, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще
получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ
степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията.
III. ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ОТПАДАНЕТО:
Попълва се декларация по образец.
1. Успех от първисрок на 2019/2020 учебна година – над 4,50 – заверен с
подписа на класния ръководител.
2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца
– от м. Август2019г.до м. Януари 2020 г. включително.
3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по
местоживеене/, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това.
4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното
обезщетение за периода от м. Август 2019г.до м. Януари 2020 г.
включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда
трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и
копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако
родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за
получаваната пенсия за периода от предходните шест месеца.
5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или
сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в
която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия, а ако
не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за
същия период/.
6. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от
семейството за периода от м. Август 2019г.до м. Януари 2020г.
включително трябва да е под установената за страната минимална работна
заплата осреднена за последните шест месеца .
IV. Подпомагане на ученици с трайни увреждания;
1, „Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от
допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с
увреждания.
2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) "Човек с трайно
увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или
психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява
дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което

органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над
50 на сто.
IV. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ:
Получаване на стипендия за постигнати образователни резултати:
1. Минимален успех – 5.50
2. Да няма наложена санкция
3. Не повече от 5 отсъствия по неуважителни причини
4. Недопуснати три забележки при изпълнението на правилника на
училището за носене на училищна униформа и за нарушение на
училищната дисциплина.
Получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането:
1. Месечен доход на член от семейството.
2. Минимален успех 4.50
3. Не повече от 5 отсъствия по неуважителни причини
4. Недопуснати три забележки при изпълнението на правилника на
училището за носене на училищна униформа и за нарушение на
училищната дисциплина.
ПРИ ДОПУСКАНЕ НА
- три забележки при изпълнението на правилника на училището за
носене на училищна униформа,
- пет отсъствия по неуважителни причини
- три забележки за нарушаване на училищната дисциплина
- наложена санкция на ученика
СТИПЕНДИЯТА СЕ ОТНЕМА ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.
Комисия за стипендии:
Председател: Ирена Симеонова – ЗДУД
Членове: Зорница Георгиева – учител
Елисавета Стоицева – ст.учител
Радост Дюлгерова – ст.учител
Биляна Екова – ст.учител
Ася Янева – ст.учител
Анастасия Димитрова – ст.учител

Светлана Ненкова – ст.учител
Бисерка Милушева – ст.учител
Цилиана Москаленко – ст.учител
Петя Тодорова – ст.учител
Жива Господинова – ст.учител
Росица Дончева – ст.учител

