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Правила за отпускане на стипендии 

на ученици в Средно училище ‘‘ Христо Ботев ‘‘ - гр.Козлодуй 

учебна 2019/2020г. 

 

 Протокол № 6 

Днес, 14.02.2020г.,  комисия в състав: 
 

      2.Председател:            Анита Ангелова   –  учител 

1. Членове:            Бойка Борисова   – старши учител 

                                          Людмила Генадиева  – старши учител 

                                          Силвия Славчева             – старши учител 

                                          Атанаска Лицова             – старши учител 

                                                Димитрина Василева     – служител „Човешки ресурси” 

 Проведе заседание, разгледа Постановление №328 от 21.12.2017г.и Постановление№20 от 

01.02.2019г  , и определи: 

 

1.Правила за учебната 2019/2020г. 

2.Поименен списък на учениците , които ще получават стипендия за втори учебен срок. 

Към протокола прилагаме списък. 

 

I. Видове стипендии 

За постигнати образователни резултати; 

      За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане; 

За подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

За ученици с починал родител 

Еднократни стипендии 

II. Стипендиите за учебната 2019/2020 година да бъдат както следва: 

За постигнати образователни резултати – от 21 лв. до 45 лв.; 

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане –

21лв.; 

За подпомагане на ученици с трайни увреждания – 21лв.; 

За ученици с починал  родител – 21лв. 

III. Стипендиите за постигнати образователни резултати се изчисляват по следния 

начин 

1. Успех – 5,50 - 6,00 –умножава се по 2 

2. Отсъствия по неуважителни причини до 10(отсъствията на ученика за срока са 

х):
2

10 x
 

3. Участия в  състезания  и олимпиади- максимален брой точки за участие в 

олимпиади и състезания у≤4 точки 

- Участие в състезания или олимпиади 0,5т. 

- Класиране на Общински етап 1 точка 

- Класиране на Регионален етап 1 точка  

- Класиране на Национален етап 2 точки 
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- За особени заслуги и повишаване имиджа на училището до 3 точки-по 

преценка на Директора и комисията. 

4. Участие в граждански инициативи и проекти (по 0,2т. за грамота от Директора 

на  СУ „Христо Ботев гр. Козлодуй”) – максимален брой точки за участие в 

граждански инициативи и проекти , олимпиади z≤4 точки 

Брой точки, с които се определя стипендия: Успех  х 2 +  
2

10 x
 +  y + z    

       
 

След  мотивирано и документирано изказване на колеги на педагогически съвет за 

цялостен принос при представяне на СУ „Христо Ботев” на учениците да бъдат дадени 

допълнително точки.Стипендиите се определят съгласно скалата: 

От 11,00 до 15,49 точки – 21 лв. 

От 15,50 до 19,49 точки  -25 лв. 

От 19,50 до 22,49 точки – 35 лв. 

От 22.50 до 24,49 точки – 40 лв. 

                                 От 24,50 до 25.00 точки – 45 лв. 

5. Документи за кандидатстване: 

За постигнати образователни резултати: 

1. Молба по образец 

2. Ксерокопия на грамоти 

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадане 

1.Молба по образец 

2. Документи за доходи на родителите за 6 месеца назад 

3. Удостоверения за братя или сестри до 18 години 

4. Решение за развод и издръжка 

5.Удостоверение за семейно положение 

6.Удостоверение за детски надбавки 

7.Декларация за фактическо съжителство 

За ученици с трайни увреждания 

1.Молба по образец 

1.Ксерокопие на решение на ЛКК 

За ученици с починал  родител 

1.Молба по образец 

2. Ксерокопие на смъртен акт на родител 

3. Удостоверение за семейно положение 

 

6. Критерии за допускане до класиране за стипендии 

1. За постигнати образователни резултати 

Успех Отличен 5,50 до 6,00 

Отсъствия до 10 по неуважителни причини (ПС наказва с 

предупреждение за преместване в друго училище за 10 отсъствия по 

неуважителни причини) 

Ученик  с повече от 10 отсъствия по неуважителни причини не 

участва в класирането. 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане 

Успех Много добър 4,50 до 5,49 

Доход на член от семейството да не надвишава средната минимална 

работна заплата за предходните 6 месеца 

7. Критерии за класиране 

Стипендиите се намаляват, ако сумата предвидена за съответния период е недостатъчна. 

Еднократните стипендии се отпускат след предложение на класния ръководител или 

преподаватели след съгласуване с Директора за преодоляване на ученика еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование или отлични постижения в национални 

състезания и олимпиади и др. 



Стипендиите за постигнати резултати и за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадане се отпускат за всеки учебен срок.  

Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици с починал 

родител се отпускат само през учебната година. 

 Ученик без двама родители класиран за стипендия по чл.4 ал 1 т.5 или 6 и едновременно за 

стипендия за образователни резултати , има право да получи и 50 на сто от размера и 

Стипендии се отнемат след наложена санкция на ПС.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Комисия                      Анита Ангелова                       –  учител 

                                         Бойка Борисова                – старши учител 

                                        Людмила Генадиева – старши учител 

                                        Силвия Славчева              – старши учител 

                                        Атанаска Лицова             – старши учител 

                                              Димитрина Василева – служител „Човешки ресурси” 

 

 

 


