СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Якоруда
адрес: ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 68, тел/факс 07442 9235, 9273, 9224,
sou_yakoruda@аbv.bg

Утвърдил:……………
/Николай Хаджиценев/
Директор

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
За условията и реда на получаване на стипендии от учениците на
СУ „Св.св. Кирил и Методий”, след завършено основно образование
Настоящите правила са разработени въз основа и в съответствие с изискванията
на Постановление на МС №33/ 15.02.2013 г. и имат за цел да определят реда и
условията за получаване на стипендии от учениците на СУ„Св.св. Кирил и Методий”,
гр. Якоруда.

I.Условия и срокове за кандидатстване по видове стипендии за
учебната 2017/2018 година
1. Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на
обучение след завършено основно образование.
2. Учениците нямат право на стипендии, когато прекъснат обучението си или
повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.
3. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от
държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се
използват за същата цел през следващата година.
4. Ред и условия за отпускане на Стипендия за постигнати образователни
резултати:
4.1.Стипендиите се отпускат на ученици, които отговарят на критериите за
допускане, по реда на класиране до изчерпване на средствата предвидени за този вид
стипендии.
4.2.Критерии за допускане до класиране:
4.2.1. среден успех- не по-малко от Отличен 5.50;
4.2.2. отсъствия по неуважителн причини - не повече от 10 и 150 по
уважителни причини за годината и отсъствия по неуважителн причини - не повече от 5
и 100 по уважителни причини за срока ;
4.2.3. да нямат наложена санкция по чл.199 от ЗПУО, наложена в периода за
който се подават документите за класиране.
4.3. Критерии и показатели за класиране:

4.3.1. среден успех, образуван от срочни / годишни оценки;
4.3.2. балът от класирането за прием в 8 клас за учениците от 8 клас за
класиране за стипендии за първия учебен срок;
4.3.3. ако средният успех е равен, класирането е по брой отсъствия допуснати
за срока / годината;
4.3.4. ако и по този критерии има равни резултати, стипендии се отпускат на
всички класирани с тези резултати, като необходимите суми се взимат от резерва.
4.4. Период за който се отпуска - от началото на всяка учебна година и началото
на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци.
4.5. За успех:
- успех от 5.50 до 6.00;
- за учениците от 8 клас - брой точки - бал от класирането за прием в 8
клас, по - висок от 350 точки.
4.6. Размер на месец - 30.00 лв.
4.7.Документи за кандидатстване - заявление-декларация, подписано от
родител/попечител и класен ръководител, брой отсъствия по неуважителни причини и
неналожена санкция по чл.199 от ЗПУО.
- ако е отпусната стипендия въз основа на заявление - декларация с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендия, а получените суми се възстановяват на
училището от родителя или ученика, ако е пълнолетен.
5. Ред и условия за отпускане на стипендия за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането:
5.1. Стипендиите се отпускат на ученици, които отговарят на критериите за
допускане, по реда на класиране до изчерпване на средствата предвидени за този вид
стипендии за съответната година / период.
5.2. Критерии за допускане до класиране:
5.2.1. месечен доход на член от семейството – до размера на минималната
работна заплата - 460.00 лв. включително за последните шест месеца;
5.2.2. среден успех - от Мн. добър 4.50 до Мн. добър 5.49; за учениците от 8
клас - от 300 до 350 точки;
5.2.3. отсъствия по неуважителн причини - не повече от 10 и 150 по
уважителни причини за годината и отсъствия по неуважителн причини - не повече от 5
и 100 по уважителни причини за срока;
5.2.4. да нямат наложена санкция по чл.199 от ЗПУО, наложена в периода за
който се подават документите за класиране.
5.3. Критерии и показатели за класиране:
5.3.1. месечен доход на член от семейството;
5.3.2. ако месечният доход е равен, класирането е по среден успех, образуван от
средноаритметичното на всички срочни / годишни оценки, предхождащи момента на
кандидатстване;
5.3.3. ако и средният успех е равен, класирането е по брой отсъствия допуснати
за срока/годината;
5.3.4. ако и по този критерии има равни резултати, стипендии се отпускат на
всички класирани с тези резултати, като необходимите суми се взимат от резерва.
5.4. Период за който се отпуска - от началото на всяка учебна година и началото
на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци.
5.5. Размер на месец – 21.00 лв.

5.6. Документи за кандидатстване:
- заявление-декларация, подписано от родител/попечител и класен
ръководител, брой отсъствия и неналожена санкция по чл.199 от ЗПУО.
- документи доказващи получените доходи в семейството за последните 6
месеца.
- Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по
местоживеене/ за периода – от м. април 2017 г. до м. септември 2017 г. включително, а
ако не са получавали – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / от м.
април 2017 г. до м. септември 2017 г. включително /.
- Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното
обезщетение за периода от м. април 2017 г. до м. септември 2017 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 м. април 2017 г. до м. септември 2017 г.
включително.
- 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 от м. април 2017 г. до м.
септември 2017 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка
удостоверяваща това /за същия период/.
Забележка: - Членовете на семейството на ученика са бащата, майката,
непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или
фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител,
за член на семейството се отчита новият съпруг/съпруга или лицето, с което
съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да
учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри,
както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства
майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
6. Ред и условия за отпускане на Стипендия за подпомагане на учениците с
трайни увреждания.
6.1. Отпуска се без класиране на ученици, които отговарят на критериите;
6.2. Критерии за отпускане на стипендия- трайно увреждане на ученика -„Лице с
трайно увреждане” е лице, определено в § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби за
Закона за интеграция на хората с увреждания.
6.3. Период за който се отпуска - от началото на всяка учебна година и/или
началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за
получаването на стипендията и се изплаща месечно за цялата година.
6.4. Размер на месец - 30.00 лв.
6.5.Документи за кандидатстване:
6.5.1. Заявление - декларация по образец;
6.5.2. Документи удостоверяващи обстоятелствата – ТЕЛК /над 50%/.
Забележка: При допускане на повече от 5 отсъствия по неуважителни причини
стипендията се спира за съответния месец.
7. Ред и условия за отпускане на Стипендия за подпомагане на учениците без
родители и само с един родител по чл.4., ал.1 т. 4 и ал., 2 от ПМС № 33/15.02.2013г.
7.1. Отпуска се без класиране на ученици, които отговарят на критериите.
7.2. Критерии за отпускане на стипендия - ученикът е без родители или само с
един родител.

7.3. От началото на всяка учебна година и/или началото на месеца следващ, през
който е възникнало основанието за получаването й и се изплаща месечно за цялата
година.
7.4. Размер на месец - 30.00 лв.
7.5.1. Заявление - декларация по образец;
7.5.2. Копие от смъртния акт;
7.5.3. Декларация за семейно положение.
Забележка: При допускане на повече от 5 отсъствия по неуважителни причини
стипендията се спира за съответния месец.
8. Еднократни стипендии: Отпуска се без класиране, след решение на комисията със
заповед на директора.
8.1. Стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование /чл.5.ал.1.т.1/.
Неоходими документи: Мотивирано заявление от класните ръководители и/ или
родител/ настойник до Директора на училището. Комисията по стипендии отправя
мотивирано предложение до ПС. След решение на ПС се отпуска стипендия със
заповед на Директора.
8.2.Стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласната или извънучилищната дейност /чл.5.ал.1.т.2/.
Неоходими документи: Мотивирано заявление от класните ръководители и/ или
родител/ настойник до Директора на училището и други документи по искане на
комисията в зависимост от конкретния случай.
8.3. Еднократна стипендия се отпуска както за преодоляване на еднократни
социални обстоятелства от ученика, така и за постигнати високи резултати на
национално и международно ниво.
8.4. За един и същи ученик еднократната стипендия по т.8.1 и т.8.2 може да се
отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.
8.5. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
9. Общи условия
1. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид
успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от II учебен срокуспехът от предходния срок.
2. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,
включително месечна целева стипендия, но може да получи по избор въз основа на
писмено заявление само една стипендия.
3. „Лице с трайно увреждане” е лице, определено в § 1, т.2 от Допълнителните
разпоредби за Закона за интеграция на хората с увреждания.
4. „Ученик без родители” е ученик, чиито родители са починали, лишени от
родителски права или поставени под пълно запрещение.
5. Ученици, които са напуснали обучението по собствено желание или са
изключени и не продължават обучението си, дължат връщане на получените суми за
стипендии. Изключение се допуска само по здравословни причини.
6. Подалите заявление - декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия
до края на обучението, а получените суми се възстановяват на училището от родителя
или ученика, ако е пълнолетен.
7. Документите да се представят в канцеларията на училището за входящ номер.

10. Срокове за подаване на документи:
- За първи срок - до 20.10.2017г.
- За втори срок - до 20.02.2018г.
Настоящите вътрешни правила са изготвени от комисия, сформирана съгласно
Заповед № РД 207-102/29.09.2017г. на директора в състав:
КОМИСИЯ:

Анна Гръкова - председател

Членове: 1. Кирил Босанов - гл. счетоводител
2. Славка Тодева - пед. съветник
3. Ани Лачова - КР на VIII а клас
4. Мехмед Кунгю - КР на VIII б клас
5. Галя Вардева - КР на Х а клас
6. Гюлтен Кунгьова - КР на Х б клас
7. Зелиха Кафелова - КР на ХI а клас
8. Фатиме Бодева - КР на ХI б клас
9. Катя Хаджиценева - КР на ХІI а клас
10. Вайдин Мисанков - КР на ХІI б клас

