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К Р И Т Е Р И И 

за отпускане на месечни стипендии 
          

 

  Днес, 03.10.2019г. комисия в състав: 

Председател: Светла Н. Петрова – главен учител 

Членове: 

 Марияна П. Целова – старши учител 

  Александър Л. Петров – учител   

  Данка В. Ценова – старши учител 

                        Илияна Ив. Георгиева-Толийска – старши учител 

                        Вилия Д. Тодорова – старши учител 

                        Цветана К. Ванчева – касиер-домакин 

определена със заповед №51/24.09.2019г.  на директора на училището, проведе заседание 

във връзка с условията за отпускането на месечни стипендии. 

 

  Съобразявайки се с ПМС 328/21.12.17г.  и полагащата се сума за изплащане 

на стипендиите, комисията единодушно прие критериите за класиране на учениците за 

различните видове стипендии, както следва: 

 

1.За постигнати образователни резултати. Критерии са: Успехът на учениците. 

Да не повтарят класа. Да нямат наказания от Педагогическия съвет, чиито срок не 

е изтекъл. Успех от: 

 

- 5.50 – 6.00- 30.00 лв. 

- Период на изплащане – 01.10.2019г.- 31.01.2020г. От 01.02.2020г.- се извършва 

нов прием на документи за II срок на учебната 2019/2020  година. 

 

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

/ по доход/. Критерии са : Месечният доход на член от семейството за І учебен срок 

на 2019/2020г.- до 560,00 лв. Наличието на доходи или липсата на такива се 

доказва с документи от съответните институции. Успех  не по-нисък от 4.50. Да не 
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повтарят класа. Да нямат  наказания от ПС, чиито срок не е изтекъл. Размерът на 

месечната стипендия да бъде: 22.00 лв. 

- Период на изплащане – 01.10.2019.- 31.01.2020г. От 01.02.2020г. се извършва 

нов прием на документи за II срок на учебната 2019/2020 година. 

 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания. Основен критерий- решение 

на ТЕЛК. Да не повтарят класа. Да нямат наказания на ПС, чиито срок не е 

изтекъл. 

- Размерът на месечната стипендия да бъде : 

o За инвалидност от 50%  и без чужда помощ – 22.00 лв. 

- Период на изплащане – 01.10.2019.- 31.01.2020г.  

- От 01.10.2019г. се извършва нов прием на документи за II срок на учебната 

2019/2020  година.  

 

4.За ученици без родители или с един родител.Да представят актуално  

удостоверение за наследници . Да не повтарят класа. Да нямат наказания на ПС, 

чийто срок не е изтекъл. 

 

- Размерът на месечната стипендия да бъде 22,00 лв. 

- Срок на изплащане –01.10.2019г.- 31.01.2020г. 

-  От 01.02.2020г. се извършва нов прием на документи за II срок на учебната 

2019/2020  година. 

 

- При новия прием на документи след 01.02.2020г. критериите 

могат да бъдат променяни, съобразно полагащите се средства на 

база брой ученици по Админ. 
 

- Критериите бяха  съобразени с определената  от Община Видин  сума на база 

брой ученици по „Админ” .  

 

- За непосочените условия в настоящия протокол са валидни всички условия  в 

ПМС 328/21.12.17 г. 

 

Комисията предлага на директора на училището  изработените критерии за 

утвърждаване. 

 


