Протокол
Днес 22.10.2020г. комисия назначена със заповед № № РД-07-51/07.10.2020г. в
състав:

Председател: Теодора Ацева
и членове: София Анталавичева
Любима Манолова
Антоанета Мирчева
Николай Куколев

І. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИ И
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Критерии за допускане:
За всички видове стипендии - да нямат наложено наказание към момента на
кандидатстване;
- Месечна стипендия за постигнати образователни резултати успех „Отличен“ 5,506,00 по чл. 4/1/ т.1 от ПМС№ 328/21.12.2017г.
- Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - чл. 4/1/ т.2 от ПМС№ 328/21.12.2017г. - месечен доход на член от
семейството, получен през предходните шест месеца, по-малък
или равен на
минималната работна заплата за страната, съответно за първи и втори срок на учебната
2020/2021г.
2. Критерии и показатели за класиране на учениците:
2.1. Месечни стипендии:
2.1.1. За постигнати образователни резултати - чл. 4/1/т. 1 ПМС№ 328/21.12.2017г.
- успех от края на предходната учебна година или успех от края на първия учебен
срок
- за учениците от 8 до 12 клас -успех „Отличен“ 5,50 до 6.00 от предходната година
или първия учебен срок
2.1.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - чл. 4/1/
т.2 от ПМС№ 328/21.12.2017г .
- месечен доход на член от семейството, получен в периода 01.04 - 30.09.2020 г
включително, а за втория срок периода 1.08.2020-31.01.2021г. който да не надвишава
минималната работна заплата за страната.
- за учениците от 8 до 12 клас- успех най-малко Мн.добър 4.50 от края на
предходната учебна година или първия учебен срок

2.1.3 За подпомагане на ученици с трайни увреждания- чл. 4/1/ т.3 от ПМС№
328/21.12.2017г .
2.1.4 За ученици без родители- чл. 4/1/ т.4 от ПМС№ 328/21.12.2017г .
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 30.00 лв.
резултати
1.2. За подпомагане достъпа до 21.00 лв.
образование и предотвратяване на
отпадането
1.3. За подпомагане на ученици с 45.00 лв.
трайни увреждания
1.4. За ученици без родители

45.00 лв.

м. X - м. VІ
м. X - м. VІ

от началото на месеца, следващ
месец, през който е възникнало
основанието

2. Еднократни стипендии:
2.1. преодоляване от ученика на до 80.00 лв.
еднократни
социални
обстоятелства, свързани с достъпа
му до образование

м. X - м. ІI - еднократно

2.2. постигнати високи резултати до 80.00 лв.
от
ученика
в
учебната,
извънкласната
или
извънучилищната дейност

ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ:
1. Право на стипендии имат:
Всички ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено
основно образование, които са български граждани и граждани на държава членка на
Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; чужденци с разрешено
постоянно пребиваване в страната или приети въз основа на международен договор яли
акт на Министерския съвет;
2. Учениците нямат право на стипендия, когато:
прекъснат обучението или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи
поради болест; имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет на НХГ “Св.

св. Кирил и Методий“ от месеца, следващ налагането на наказанието, до изтичане срока
на наказанието.
3. Срокове за кандидатстване :
а/ Месечни стипендии: за постигнати образователни резултати и за подпомагане
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: - за І срок на учебната
2020/2021г. – 20 октомври 2020 г.за II срок-28.02.2021г.
б/ Месечни стипендии: за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за
ученици без родители - до края на месеца, в който възникне основанието.
в/ Еднократни стипендии:
- преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с
достъпа му до образование - до 1 месец след настъпване на обстоятелството;
- за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност - класирани ученици на І, ІІ, III място на финален/национален
кръг на олимпиади, състезания и конкурси от календара на МОН - от 15 до 25 юни.
Ученик може да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може да получи
по избор въз основа на писмено заявление само една стипендия.
Документите се представят на класния ръководител , който ги предава на заместник –
директор АСД/г-жа Ацева/
Комисията за стипендиите за учебната 2020/2021 г. предлага на директора,
учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на
извършено класиране и до размера на утвърдените средства.
Заповедта с класирането за предоставяне на месечните стипендии се обявява на
информационното табло в НХГ “Св. св. Кирил и Методий“ и се публикува в сайта на НХГ.
ІV. ДОКУМЕНТИ ЗА KАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Месечни стипендии:
а/ за постигнати образователни резултати:
- заявление - декларация /по образец/
б/ за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
- заявление - декларация /по образец/
- документи доказващи доходите на семейството от: брутни заплати, включително
обезщетения за временна неработоспособност; пенсии: обезщетения и помощи по реда на
Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи; месечни помощи и добавки
по реда на Закона за семейни помощи за деца: месечни помощи по реда на Закона за
социалното подпомагане; стипендии (без получаваните по силата на Постановление №
33/15.02.2013 г.): наеми; хонорари; други доходи.
Членове на семейството са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни
братя и сестри и пълнолетните такива, ако продължават да учат за придобиване на средно
образование но не по късно от 20 годишна възраст: в случаите 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/а или лицето, с което се съжителства както и
непълнолетните му деца, ако живеят с него.
2. Еднократни стипендии:
а/ преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование:
- заявление /по образец/
- документ доказващ обстоятелството
б/ постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност:
- заявление /по образец/
- документ доказващ постигнатия резултат.
Комисия:
Теодора Ацева
София Анталавичева
Любима Манолова
Антоанета Мирчева
Николай Куколев

