Средно училище „Христо Ботев” - гр. Нова Загора

ЗАПОВЕД
№ РД-07-254/29.11.2021 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т.2, т.19, т.25 и т. от Наредба №
15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и във връзка с чл. 9, ал. 1 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за
условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование и Предложение на УК за стипендиите на учениците с вх. № ФСД-22-257/22.11.21
г. и Протокол на училищната комисия за стипендиите № 1 от 11.10.2021 г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНЦИИ
(съгласно ПМС № 328 от 21.12.2017 г.)
1. Средства за стипендии в бюджета за 2021 г.
1.1 Субсидия за образователни резултати преходен остатък
1.2 Субсидия бюджет 2020 г. – преходен остатък
1.3 Субсидия бюджет 2021 г.
1.4. Стипендия за дете с изявени дарби
ОБЩО за 2021 г.

- 0 лв.
- 159,00 лв.
- 31 581,00 лв.
- 1 620,00 лв.
– 33 360,00

2. Изразходвани средства за стипендии до 30.06.2021 г. – 21 945,00 лв.
3. Налични средства за разпределение към 01.10.2021 г. – 11 415,00
4. Разпределяне на наличните средства за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.
4.1 Месечни стипендии
– 11 415,00 лв.
от които:
4.1.1 за постигнати образователните резултати
– 8 259,00 лв.
4.1.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване
на отпадането
– 756,00 лв..
4.1.3 за ученици с трайни увреждания
- 225,00 лв.
4.1 4 за ученици без родители
– 2 175,00 лв.

II.КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ до класиране, КРИТЕРИИ И
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ на учениците, РАЗМЕР на стипендиите и
ПЕРИОД, за който се отпуска, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ на
всеки вид стипендия и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване за стипендии за
първия срок на учебната 2021/2022 година.
МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
І. Критерии за допускане до класиране за месечна стипендия за постигнати
образователни резултати
В класирането за стипендии за постигнати образователни резултати се допускат:
1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно
образование, които са:
1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария
1.2. чужденци - ученици в СУ «Христо Ботев»
1.2.1. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
1.2.3. търсещи или получили международна закрила в страната.
2. Ученици, които не са прекъснали обучението си или не повтарят учебната година, с
изключение на повтарящи поради болест.
3. Ученици, които нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет
или ако санкцията е заличена.
4. Ученици, чиито среден успех е не по-нисък от Отличен 5,50
4.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид успехът от
предходната учебна година.
4.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успехът от
първия срок на настоящата учебна година.
ІІ. Критерии за класиране за месечна стипендия за постигнати образователни
резултати
1. Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за
постигнати образователни резултати е успехът на ученика.
1.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид успехът от
предходната учебна година.
1.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успехът от
първия срок на настоящата учебна година.
2. Класиране за областен кръг на олимпиадите по отделните учебни дисциплини.
3. Брой отсъствия по неуважителни причини, допуснати от ученика.
3.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид броят
отсъствия по неуважителни причини, допуснати от ученика през предходната учебна година.
3.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид броят
отсъствия по неуважителни причини, допуснати от ученика през първия срок на настоящата
учебна година.

ІІІ. Показатели за класиране за месечна стипендия за постигнати образователни
резултати
1.Показател по първия основен критерий:
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛ
КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ
К1
Успех на ученика
К1 = Числената стойност на успеха
Отличен 5,50 – 6,00
на ученика
(Например: Ако успехът на кандидата за стипендия е Отличен 5,75, то К1=5,75)
2. Показатели по втория критерий:
ПОКАЗАТЕЛ
- класиран за областен кръг на олимпиада
/национално състезание/ по една или две
учебни дисциплини
- класиран за областен кръг на олимпиада
/национално състезание/ по 3 или повече
учебни дисциплини
3. Показател по третия критерий:
Таблица 3
ПОКАЗАТЕЛ
Брой на допуснатите отсъствия по
неуважителни причини

Таблица 2
КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ К2
0,1

0,2

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ
К3*
К3 = Брой отсъствия по неуваж.
причини

10
* Коефициентът К3 се изчислява с точност до 0,01
ІV. Формула за класиране на кандидатите за месечна стипендия за постигнати
образователни резултати
1. За определяне на позицията в класирането, която заемат кандидатите за стипендията
за постигнати образователни резултати, въз основа на коефициентите по горепосочените
показатели за класиране (Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3), се определя общ коефициент К,
съгласно формулата:
К = К1 + К2 – К3
2. Класирането се извършва в низходящ ред според стойността на коефициента К.
3. При кандидати с равен брой точки предимство има кандидатът с по-висок успех.
V. Размер на месечната стипендия за постигнати образователни резултати - 25.00
лв.
VІ. Период, за който се отпуска месечната стипендия за постигнати образователни
резултати
1.
Стипендията за постигнати образователни резултати се отпуска за учебен срок,
считано от 1 октомври на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок и се
изплаща месечно за периода на учебните месеци.

VІІ. Документи за кандидатстване
1. Заявление-декларация по образец на училището (Приложение1), заверено от
класния ръководител. Към заявленията на учениците класният ръководител на всяка
паралелка предоставя справка за средния успех и допуснатите отсъствия по неуважителни
причини на учениците, кандидатстващи за стипендия.
2. Ученици, обучавани в друго училище през предходната учебна година, представят
служебна бележка за успеха и допуснатите отсъствия по неуважителни причини от
училището, в което са учили.
3. Копие от протоколи за класираните ученици за областен кръг на олимпиадите.
(Прилага се от комисията.)
VІІІ. Срок за подаване на документи за кандидатстване
Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за
постигнати образователни резултати за първия срок е 29.10.2021 година
Забележка: Месечните стипендии за постигнати образователни резултати се
отпускат по заповед на директора въз основа на предложение на комисията за
стипендиите за извършено класиране на учениците.

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО
І. Критерии за допускане до класиране за месечни стипендии за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
В класирането за стипендии за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането се допускат:
1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно
образование, които са:
1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария
1.2. чужденци - ученици в СУ «Христо Ботев»:
1.2.1. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
1.2.3. търсещи или получили международна закрила в страната.
2. Ученици, които не са прекъснали обучението си или не повтарят учебната година, с
изключение на повтарящи поради болест.
3. Ученици, които нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет
или санкцията е заличена.
4. Ученици, за които месечният доход на член от семейството за период от последните
шест месеца, предхождащи месеца на отпускане на стипендията, не надхвърля средната
стойност на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за съответния период.
5. Ученици, чиито среден успех е не по-нисък от Много добър 4,50
5.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид успехът от
предходната учебна година.
5.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успехът от
първия срок на настоящата учебна година.

За понятията „член на семейство” и „месечен доход на член от семейство” виж
Приложение 7
ІІ. Критерии за класиране 1. Основен критерий за класиране на учениците за
получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането е месечният доход на член от семейството
2. Успех на ученика.
2.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид успехът от
предходната учебна година.
2.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успехът от
първия срок на настоящата учебна година.
3. Брой отсъствия по неуважителни причини, допуснати от ученика.
3.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид броят
отсъствия по неуважителни причини, допуснати от ученика през предходната учебна година.
3.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид броят
отсъствия по неуважителни причини, допуснати от ученика през първия срок на настоящата
учебна година.
ІІІ. Показатели за класиране за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането
1.Показатели по първия основен критерий:
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛ
КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ К1
Месечен доход на член от семейството
К1 = Месечният доход
(Не по-висок от МРЗ*)
100
*МРЗ (Минималната работна заплата за страната за период от последните шест
месеца, предхождащи месеца на отпускане на стипендията).
2. Показатели по втория критерий:
Таблица 5
ПОКАЗАТЕЛ
Успех на ученика
Много добър 4,50 – 4,99
Много добър 5,00 – 5,49
Отличен 5,50 – 6,00

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ

К2

0,4
0,2
0

3. Показател по третия критерий:
Таблица 6
ПОКАЗАТЕЛ
Брой на допуснатите отсъствия по
неуважителни причини

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ

К3*

К3 = Брой отсъствия по неуваж.
причини

10
* Коефициентът К3 се изчислява с точност до 0,01
ІV. Формула за класиране на кандидатите за стипендия за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането
1. За определяне на позицията за класиране, която заемат кандидатите за стипендия за
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането въз основа на
коефициентите по горепосочените показатели за класиране (Таблица 4, Таблица 5 и Таблица
6), се определя общ коефициент К, съгласно формулата:
К = К1 + К2 + К3
2. Класирането се извършва във възходящ ред според стойността на коефициента К.
3. При кандидати с равен брой точки предимство има кандидатът с по-нисък доход.
V. Размер на месечната стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането - 21 лв.
VІ. Период, за който се отпуска месечната стипендия за подпомагане на достъпа
до образование и предотвратяване на отпадането
Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
се отпуска за учебен срок от 01 октомври на всяка учебна година и от началото на втория
учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци.
VІІ. Документи за кандидатстване
1. Заявление-декларация по образец на училището (Приложение 2), заверено от
класния ръководител. Към заявленията на учениците класният ръководител на всяка
паралелка предоставя справка за средния успех и допуснатите отсъствия по неуважителни
причини на учениците, кандидатстващи за стипендия.
- Ученици, обучавани в друго училище през предходната учебна година, представят
служебна бележка за успеха и допуснатите отсъствия по неуважителни причини от
училището, в което са учили.
2. Служебни бележки за доходите на семейството за предходните шест месеца:
2.1. Служебни бележки за доходите на членовете на семейството от трудови
правоотношения за предходните шест месеца.
2.2. Служебна бележка за получените месечни помощи и добавки по реда на Закона за
семейни помощи за деца.
2.3. Служебна бележка за обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално
осигуряване, без еднократните помощи. Безработните родители представят служебна бележка
за регистрация в БТ към датата на подаване на документите. В случай, когато няма такава
регистрация за предходните шест месеца, представят нотариално заверена декларация, с която
удостоверяват, че не са получавали доходи за съответния период.
2.4. Служебна бележка за месечните помощи по реда на Закона за социално
подпомагане.
2.5. При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за
получаване на издръжка за предходните шест месеца, ако такава не е записана в съдебното
решение.

2.6. Служебна бележка за доходите от пенсии за предходните шест месеца, без
добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност.
2.7. Служебна бележка от учебните заведения, в които учат братя и/или сестри на
ученика, удостоверяващи:
- дали ученикът получава стипендия
- изплатените суми за стипендия за последните шест месеца.
/без получаваните стипендии по силата на Постановление 328 на МС/ 21.12.2017 г./;
2.8. Документи за други доходи от предходните шест месеца / наеми, хонорари и др./.
VІІІ. Срок за подаване на документи за кандидатстване
Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането е 29.10.2021 година.
Забележка: Месечните стипендии за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането се отпускат по заповед на директора въз основа на
предложение на комисията за стипендиите за извършено класиране на учениците.
МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ
І. Условия за отпускане на месечни стипендии за ученици с трайни увреждания*
Месечни стипендии за ученици с трайни увреждания се отпускат на:
1. Ученици с трайни увреждания в дневна и индивидуална форма на обучение след
завършено основно образование, които са:
1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария
1.2. чужденци - ученици в СУ «Христо Ботев»
1.2.1. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
1.2.3. търсещи или получили международна закрила в страната.
2. Ученици с трайни увреждания, които не са прекъснали обучението си или не
повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.
3. Ученици с трайни увреждания, които нямат наложена санкция по предложение на
педагогическия съвет или санкцията е заличена.
*За понятието „ученици с трайни увреждания” виж Приложение 7.
ІІ. Размер на стипендията за ученици с трайни увреждания –25.00 лв.
ІІІ. Период, за който се отпуска стипендията за ученици с трайни увреждания
1. Стипендиите за ученици с трайни увреждания се отпускат от началото на месеца,
следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.
2. Стипендията за ученици с трайни увреждания се изплаща за периода на учебните и
неучебните месеци.
3. Ако основанието за получаване на стипендия за ученици с трайни увреждания е
възникнало през месеците юли, август или септември, то стипендията започва да се изплаща
през настоящата учебна година, считано от 1 октомври.

ІV. Документи
1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 3)
2. Копие от документ, удостоверяващ наличието на трайни увреждания на
ученика.
V. Срок за подаване на документи за кандидатстване
Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за ученици
с трайни увреждания е 29.10.2021 година или след възникване на основание за получаване.
За отпускане на стипендията за ученици с трайни увреждания не се извършва
класиране.
МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ
І. Условия за отпускане на месечни стипендии за ученици без родители*
Месечни стипендии за ученици без родители се отпускат на:
1. Ученици без родител/родители в дневна и индивидуална форма на обучение след
завършено основно образование, които са:
1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария
1.2. чужденци - ученици в СУ «Христо Ботев»
1.2.1. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
1.2.3. търсещи или получили международна закрила в страната.
2. Ученици без родител/родители, които не са прекъснали обучението си или не
повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.
3. Ученици без родител/родители, които нямат наложена санкция по предложение на
педагогическия съвет или ако санкцията е заличена.
*За понятието „ученици без родител/ родители” виж Приложение 7.
ІІ. Размер на стипендията за ученици без родители –25.00 лв.
ІІІ. Период, за който се отпуска стипендията за ученици без родители
1. Стипендиите за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.
2. Стипендията за ученици без родители се изплаща за периода на учебните и
неучебните месеци.
3. Ако основанието за получаване на стипендия за ученици без родители е възникнало
през месеците юли, август или септември, то стипендията започва да се изплаща през
настоящата учебна година, считано от 01 октомври.
ІV. Документи
1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 5)
2. Копие от смъртния акт на починалия/починалите родител/родители.

3. Копие от документ, удостоверяващ отнемането на родителски права на
родител/родителите на ученика.
4. Копие от документ, удостоверяващ поставянето на родителите под пълно
запрещение.
V. Срок за подаване на документи за кандидатстване
Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за ученици
без родители е 29.10.2021 година или след възникване на основание за получаване.
За отпускане на стипендията за ученици без родители не се извършва класиране.

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОТ УЧЕНИКА НА ЕДНОКРАТНИ
СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА МУ ДО ОБРАЗОВАНИЕ
І. Условия за отпускане на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на
еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се отпускат на:
1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно
образование, които са:
1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария
1.2. чужденци - ученици в СУ «Христо Ботев»
1.2.1. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
1.2.3. търсещи или получили международна закрила в страната.
2. Ученици, които не са прекъснали обучението си или не повтарят учебната година, с
изключение на повтарящи поради болест.
3. Ученици, които нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет
или ако санкцията е заличена.
4. Ученици, при които са възникнали социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование
ІІ. Размер на еднократната стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – определя се със заповед
на директора на училището след мотивирано предложение на комисията за стипендиите в
училището.
ІII. Документи
1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 5)
2. Копие от документ, удостоверяващ възникването на социални обстоятелства,
затрудняващи достъпа на ученика до образование

За отпускане на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на
еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, не се
извършва класиране.

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
УЧЕНИКА В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА
НАУКИТЕ, ТЕХНОЛОГИИТЕ, ИЗКУСТВАТА И СПОРТА
І. Условия за отпускане на еднократни стипендии за постигнати високи
резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.
Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната
дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта се
отпускат на:
1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно
образование, които са:
1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария
1.2. чужденци - ученици в СУ «Христо Ботев»
1.2.1. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
1.2.3. търсещи или получили международна закрила в страната.
2. Ученици, които не са прекъснали обучението си или не повтарят учебната година, с
изключение на повтарящи поради болест.
3. Ученици, които нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет
или ако санкцията е заличена.
4. Ученици, които са постигнали високи резултати в учебната дейност или в
дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
ІІ. Размер на еднократната стипендия за постигнати високи резултати от ученика в
учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
– определя се със заповед на директора на училището след мотивирано предложение на
комисията за стипендиите в училището.
ІII. Документи
1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 6)
2. Копие от документ, удостоверяващ постигнатите високи резултати от ученика в
учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
За отпускане на еднократни стипендии за постигнати високи резултати от
ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта не се извършва класиране.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД
ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Условията и реда за получаване на стипендиии от учениците след завършено
основно образование са определени в съответствие с Постановление № 328 на Министерски
съвет от 21.12.2017 год., Обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 год.
2. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може
да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
3. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
4. Еднократна стипендия може да се отпусне на един и същ ученик само веднъж в
рамките на един учебен срок.
5. Учениците с право на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни
увреждания или месечна стипендия за ученици без родители при класиране за месечна
стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от
размера на стипендията за постигнати образователни резултати.
6. Комисията за стипендиите в училището предлага на директора учениците, които
имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и
до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците.
7. Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа
на предложението на комисията за стипендиите.
8. Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз
основа на мотивирано предложение на комисията за стипендии в училището.
9. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на
училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
10. Училището извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените
документи.
11. Месечната стипендия, отпусната на ученик, се отнема, ако:
11.1. той прекъсне обучението си
11.2. му е наложена санкция с решение от Педагогическия съвет на СУ „Христо Ботев”считано от началото на месеца, следващ месеца, в който е наложена санкцията - до
заличаването й.
12. Комисията за стипендиите може да променя размера на отделните видове месечни
стипендии, както и показателите и коефициентите за класиране въз основа на размера на
утвърдените средства за стипендии в училището.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Заявление-декларация за месечна стипендия за постигнати
образователни резултати по образец на училището.
Приложение 2. Заявление-декларация за месечна стипендия за подпомагане на достъпа
до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение 3. Заявление-декларация за месечна стипендия за подпомагане на
ученици с трайни увреждания.
Приложение 4. Заявление-декларация за месечна стипендия за ученици без родители
Приложение 5. Заявление-декларация за еднократна стипендия за преодоляване от
ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 6. Заявление-декларация за еднократна стипендия за постигнати високи
резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.
Приложение 7. Определяне на понятията „член на семейство”, „месечен доход на
член от семейството”, „ученик без родители” и „лице с трайни увреждания” в
съответствие с Постановление №328 на Министерски съвет от 21.12.2017 год.
1.Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или
нетрудоспособните братя и сестри. 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/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и
непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на
средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на
семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия
съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако
живеят с него.
2. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за
предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението.
Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния
доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
3. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват
всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4
и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за
чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по
реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално
подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без
еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии без получаваните по силата на
постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да се подпише и
от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.
4. „Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от
родителски права или поставени под пълно запрещение.
5. „Ученик без родител“ е ученик само с един родител.
6. "Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.
"Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или
психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в
степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са
установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто.
Заповедта да се обяви в сайта на училището за сведение на учениците и да се окачи на
таблото за информация .
Със заповедта за сведение и изпълнение срещу подпис да се запознаят ЗДУД Надя
Бърдарова, главен счетоводител Диана Стайкова и касиер Янка Колева.
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