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УСЛОВИЯ
И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020 година
ПЪРВИ
УЧЕБЕН СРОК
1. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ
І.
УСЛОВИЯ
1. Отпуска се на ученици с успех не по-нисък от МНОГО ДОБЪР 5.00
ІІ.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Молба - декларация по установен образец №1.
2. Заверен от класния ръководител успех.
2. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ
І.
УСЛОВИЯ
1. Право да кандидатстват имат ученици с минимален успех за първи
учебен срок не по- нисък от:

Добър- от 4,00 до 4,49

Много добър- от 4.50 до 4,99 Месечен доход на член от семейството е размерът на минималната
работна заплата, сумата е 560/петстотин и шестдесет / лева.
ІІ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление- декларация по образец Образец №2/ подписана и от
класния ръководител срещу успеха/.
2. Копие от документ с номера на банковата сметка при кандидатстване
за първи път.
3. Служебни бележки, удостоверяващи доходите на семейството за
предходните 6( шест) месеца- от април до септември включително
за I срок (ако ученикът е работил през този период на трудов

договор, също прилага служебна бележка за доходите).
4. Служебни бележки от Агенцията по заетостта за безработните
родители.
5. Служебна бележка от училището, в което учат другите деца- членове
на семейството, в която трябва да се посочи дали получават
стипендия- в какъв размер и за какъв срок. / за ученици от 8 до 12
клас и студенти/
6. Служебна бележка от Социални подпомагане за получени детски
надбавки и други помощи.

7. Съдебно решение за издръжка/ при разведени родители, отнети
родителски права или други решения/.
8. Служебна бележка от пенсионен отдел на НОИ за изплатените
пенсии по месеци- за пенсионери.
3. СТИПЕНДИЯ ЗА СИРАЦИ, ПОЛУСИРАЦИ И ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ
І. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания- чл.4, ал. 1, т. 3
1. Необходими документи:
1.1. Заявление- декларация по Образец 3.

1.2.
1.3.
първи път.

Решение на ТЕЛК или РЕЛК.
Копие от документ с номера на банковата сметка при кандидатстване за

II. Стипендия за ученици с един родител или без родители- чл. 4, ал.1, т. 4 и чл.4, ал. 2
1. Необходими документи:

1. Заявление- декларация по образец 4 и 5;
2. Смъртен акт на починалия родител или починалите родители.
3. Документ за лишаване на родителите от родителски права или поставянето
им под пълно запрещение.
4. Копие от Удостоверението за раждане.
5. Копие от документ с номера на банковата сметка (представя се при
първоначално кандидатстване или при промяна на обстоятелствата ).

4. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В
ДУАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В КЛАСОВЕТЕ ОТ
ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП- ЧЛ. 4, АЛ.1, Т. 5 ОТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕТО.
1.

Необходими документи:
1.1.
Заявление- декларация по образец 6

9. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

31.10.2019 година
НЕПОДАЛИТЕ В ПОСОЧЕНИЯ КРАЕН СРОК
ДОКУМЕНТИ, КАКТО И НЕУРЕДЕНИТЕ/непълно и
нечетливо попълнени документи / ДО ТАЗИ ДАТА НЯМА ДА
СЕ ПРИЕМАТ !
Лицата, които кандидатстват за първи път и са одобрени за
стипендия трябва да открият банкова сметка в SG
Експресбанк /х-л България/ и да я представят във
счетоводството.
ОТ ДИРЕКЦИЯТА

