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СУ “ Св.Климент Охридски “-Симеоновград 
ул. “Христо Ботев” №37 тел./факс 03781 20-41 

 

 

ЗАПОВЕД 

№79/12.10.2018 г.  

 
Относно: разпределение на средства за стипендии 

 

На основание чл.259, ал.1, от ЗПУО, на основание чл.9, ал.1 от Постановление 328/21. 12.2017 г.за 

условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на МС и 

решение на комисията за разглеждане на стипендии за І срок на учебната 2018 – 2019г. с Протокол 

№1 / 08.10.2018 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 
Предложенията на комисията, определена със Заповед № 57/ 26.09.2018 г., както следва: 

 

І. Рзпределението на средствата по видове стипендии: 

  Годишен размер за 2018 година  -       11049 лева 

Изплатени за м.I.- м.ІХ  2018 година - 5673лева 

Остатък за м. Х – м.ХІІ 2018 година -  5376  лева 

Разпределени по видове, както следва: 

Видове стипендии За I учебен срок на 2017/2018 година 

средства за стипендии 

I. Месечни стипендии 5376 

а/ за постигнати образователни резултати – чл.4, 

ал.1, т.1 

1147.50 

б/ за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането – чл.4,ал.1,т.2 

2700 

в/ за подпомагане на ученици  с трайни 

увреждания – чл.4,ал.1,т.4 

- 

г/ за ученици без родители- чл.4,ал.1,т.4 540 

II. Еднократни стипендии 989 

а/преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до 

образование-чл.5,ал.1,т.1 

741.75 

б/постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност-чл.5, ал.1, т.2 

247.25 

  

ІІ. Критерии за допускане до класиране 

До класиране се допускат ученици, завършили основно образование. 

 Критерии за допускане до класиране за стипендия за постигнати  високи образователни 

резултати : 

- основен критерий за  допускане до класиране за стипендия за постигнати  високи образователни 

резултати  да бъде успехът на ученика, който да не е по – нисък от отличен 5.50 .Да нямат: 

наложено наказане “ Забележка” ; до 5 неизвинени и до 100 извинени отсъствия за срока;  
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 Критерии за допускане до класиране  за стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането: 

- основен критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането е успехът на ученика за предходната учебна година 

да не е по-нисък от Добър 3.50. Месечният доход на член от семейството да не бъде по- голям от 

минималната работна заплата за страната Да нямат: наложено наказане “ Забележка” ;  да не са 

санкционирани; до 20 неизвинени и до 100 извинени отсъствия на предходната година;   

Отпускането на  стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се извършва  след  

представяне на медицински документи- ТЕЛК; 

 Отпускането на стипендия на ученици без родители  се извършва от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е възникнало основанието след представяне на копие от смъртен 

акт; 

 За еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до обрзвание – по предложение на класен 

ръководител. 

 Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната и 

извънкласната и извънучилищната дейност – предложение от преподавател по 

съответния учебен предмет и класен ръководител. 

ІІІ. Критерии и показатели за класиране на учениците, размер на стипендията и периода, за 

който се отпуска – до класиране се допускат всички кандидати, подали в срок изисканите 

документи и отговарящи на следните критерии: 

Вид на стипендията размер Период 

I. Месечни стипендии     

1.1.за постигнати образователни резултати  

    – 6.00– 5.50 

 

 

45,00 лв. 

 

м.Х до м.I – VІІІ,ІХ,Х,ХІи 

ХІІ клас 

 

1.2.за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 

      - 5,49 – 3,50 

        

 

36,00 лв 

 

м.Х до м.I – VІІІ,ІХ,Х,ХІи 

ХІІ клас 

 

1.3.за ученици без родители 45,00 лв от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е 

възникнало основанието до 

м.септември. включително,  

за ХІІ клас до м. май 2018 г. 

включително. 

1.4. за ученици с трайни увреждания - от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е 

възникнало основанието до 

м.септември. включително,  

за ХІІ клас до м. май 2018 г. 

включително. 

ІІ.Еднократни стипендии     

2.1. преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му 

до образование 

741.75 м.Х до м.I - еднократно 

2.2. постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност 

247.25 м.Х до м.I - еднократно 

 Съгласно чл. 4 от ПМС №  328/21. 12.2017 г. за месечни стипендии за подпомагане на ученици с 

трайни увреждания и ученици без родители не се извършва класиране. 

ІV.Документи за кандидатстване 

1.За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати : 
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- заявление  по образец; 

2.За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането : 

- заявление по образец; 

-служебни бележки за дохода на родителите за 6 месеца назад; 

- документ от служба Социално подпомагане за получаване на детски и други помощи за  6 месеца 

назад; 

-документ за развод и издръжка, ако родителите са разведени; 

-бележка за брат или сестра, че е ученик и получава или не стипендия; 

- нотариално заверени декларации за други доходи; 

-бележка от НОИ за временна нетрудоспособност или клетвена декларация;  

3.За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания : 

- решение на ТЕЛК; 

4 .За месечна стипендия за  ученици без родители: 

- заявление по образец; 

- копие от смъртен акт; 

. 

       Заповедта да се сведе до знанието на лицата  за сведение  и изпълнение    

        Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мая Гочева – ЗДУД. 

 

 

 

 
Директор:.......................... 

/ Т.Иванова / 

 

 

 

 
Запознати със заповедта: 

 
А. Петкова-………… 

М. Гочева-………….. 
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