
Ред и условия за отпускане на: 

 

I. Стипендия за постигнати образователни резултати: 

 

  4.2.1.    - успех от 5.50 до 6.00; 

              4.2.2. отсъствия  по неуважителни причини - не повече от 10 и 150 по уважителни причини за 

годината /при кандидатстване за първи уч. срок/ и отсъствия  по неуважителн причини - над 5 и 

100 по уважителни причини за срока/ при кандидатстване за втори учебен срок/ . 

         - за учениците от 8 клас - брой точки - бал от класирането за прием в 8 клас, по - висок от 

350 точки. 

II. Ред и условия за отпускане на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането: 

               5.2.1. месечен доход на член от семейството – до размера на минималната работна заплата - 

650.00 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 неуважителни причини - не повече от 10 и 150 по уважителни причини 

за годината/при кандидатстване за първи уч. срок/ и отсъствия  по неуважителн причини - над 5 и 

100 по уважителни причини за срока/ при кандидатстване за втори учебен срок/  

            - 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 2021 г. до м. септимври 2021 г./ за първи срок/ и от м. август 2021 г. до м. 

януари 2022 г. включително за втори срок, а ако не са получавали – бележка, удостоверяваща това, 

пак за същия период / от м. април 2021г. до м. септимври 2021 г./ за първи срок/ и от м. август 2021 г. 

до м. януари 2022 г. включително / за втори срок.. 

          - Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за 

периода от–  от м. април 2021г. до м. септeмври 2021г./ за първи срок/ и м. август 2021 г. до м. 

януари 2022 г. включително за втори срок. 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. август 2021 г. до м. януари 2022 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 2021 г. до м. септе 

мври 2021 г./ за първи срок/ и м. август 2021 г. до м. януари 2022 г. за втори срок.  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 20-годишна 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. 

 



III. 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. 

      6.5.Документи за кандидатстване: 

         6.5.1. Заявление - декларация по образец; 

         6.5.2. Документи удостоверяващи обстоятелствата – ТЕЛК /над 50%/. 

 

IV. Стипендия за подпомагане на учениците без родители и само с един родител 

      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. 

      

     7.5. Документи: 

        7.5.1. Заявление - декларация по образец; 

        7.5.2. Копие от смъртния акт; 

        7.5.3. Декларация за семейно положение. 

Документите да се представят в канцеларията на училището за входящ номер. 

 

 

 

   Срокове за подаване на документи: 

         - За първи срок - до 20.10.2021 г. 

         - За втори срок -  до 20.02.2022г.  

 


