
 

 

Критерии, документи и срок  

за отпускане на стипендии за първи  учебен  срок на учебната 2020/2021 година 

 

I. Стипендия за постигнати образователни резултати – условия: 

1. Успех над 5,75 за учебната 2019/2020 година. 

2. Ученикът няма наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет. 

3. Ученикът няма допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини през 

месеца, за който се полага стипендията. 

Необходими документи: Заявление – декларация. 

 

II. Стипендия за ученици с един родител или без родители:  

Необходими документи: 

1. Заявление – декларация. 

2. Копие от смъртен акт. 

3. Документ, удостоверяващ, че родител/родителите са лишени от родителски 

права или са поставени под пълно запрещение. 

 

III . Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

Необходими документи: 

1. Заявление – декларация. 

2. Копие от решение на ТЕЛК. 

 

IV. Стипендия за ученици със специални образователни потребности. 

Необходими документи: 

1. Заявление – декларация. 

 

V. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането - условия: 

      1.   Успех над 5,00 за учебната  2019/2020 година. 

2. Месечен доход на член от семейството – от 01.04.2020 год. до м. 30.09.2020 год. 

вкл. – 610,00 лв. 

3. Ученикът няма наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет. 

4. Ученикът няма допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини през 

месеца, за който се полага стипендията. 

    Необходими документи: 

1.     Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и 

класен ръководител/ 

2.     Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  

      м. 01.04.2020 год. до м. 30.09.2020 год., като семейните добавки се посочват 

отделно. 

3.     Служебни бележки от братя и сестри – ученици /да се отрази получават или 

не стипендии за периода от м. 01.04.2020 год. до м. 30.09.2020 год./. 

4.     Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители, а ако не са 

регистрирани в Бюрото по труда -  декларация заверена от нотариус, че за 

горепосочения период не са работили и нямат доходи. 

 

Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя 

и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване 



на 20 – годишна възраст/. В случай на повторен брак или фактическо съпружеско 

съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството 

се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което съжителства. 

   

Крайният срок за подаване на документи от ученици за стипендии  e  26.11.2020 год. 
 


