
 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИИ  

ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 

 

 

 

 

1. Критерии за допускане:  

1.1.  За всички видове стипендии – да имат завършено основно образование  

1.2. За всички видове стипендии - да нямат наложено наказание към момента на 

кандидатстване 

1.3. За месечна стипендия: подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането - чл. 4/1/ т.2 от ПМС 33/2013г. - месечен доход на член от семейството, 

получен през предходните шест месеца, не по-голям от 370,00лв. включително. 

2. Критерии и показатели за класиране на учениците:  

2.1. Месечни стипендии:  

2.1.1. За постигнати образователни резултати - чл. 4/1/ т. 1 от ПМС 33/2013г. - успех от края 

на предходната учебна година:  

2.1.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - чл. 4/1/ т.2 

от ПМС 33/2013г. - месечен доход на член от семейството, получен в периода 01.04 - 

30.09.2015 г. включително. - успех Мн.добър 4.50 от края на предходната учебна година  

2.1.3 За подпомагане на ученици с трайни увреждания 

2.1.4 За ученици-сираци без родители или с един родител 

 

ІІ. РАЗМЕР НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИИ И ПЕРИОДА, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКА:  

 

Вид на стипендията Размер Период 

1. Месечни стипендии: 

1.1. За постигнати 

образователни резултати 
40 лв. м. октомври 2015 – м. януари 2016 г. 

1.2. За подпомагане достъпа 

до образование и 

предотвратяване на 

отпадането 

25 лв. м. октомври 2015 – м. януари 2016 г. 

1.3. За подпомагане на 

ученици с трайни 

увреждания 

25 лв. 
от началото на месеца, следващ месец, 

през който е възникнало основанието 
1.4. За ученици без родители 

или с един родител 
40 лв. 



2. Еднократни стипендии: 

2.1. преодоляване от ученика 

на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование 

до 100 лв. 

м. октомври 2015 – м. януари 2016 г. 

еднократно 

2.2. постигнати високи 

резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност 

до 100 лв. отпуска се в края на учебната година 

 

Комисия: 

Председател: Росица Рачева – пом.-директор ………………………… 

Членове: Росен Димитров – гл. счетоводител ………………………… 

                 Даниела Каращранова – касиер …………………………….. 


