Средно училище
"Гео Милев" - гр. Варна

ДОКЛАД
от комисията за стипендиите
за учебната 2020-2021
Г-жо Директор,

В изпълнение на Ваша Заповед №РД-07-30/01.10.2020г.назначената комисия за
стипендиите за учебната 2020-2021г. предлага за втория учебен срок:
I.Критерии за отпускане на стипендия:
1. Да се отпуснат стипендии за втория срок на учебната 2020/2021 г. на ученици в
дневна и индивидуална форма на обучение, 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 ученици в държавните и общинските училища; чужденци - ученици в държавните и
общинските училища с разрешено постоянно, дългосрочно или продължително
пребиваване в страната и приети въз основа на международен договор или акт на
Министерския съвет по следния вид, ред и начин както и търсещи или получили
международна закрила в страната:
2. Месечни стипендии по чл.4, ал.1 от и ПМС 20/01.02.2019 и ПМС 328/21.12.2019:
2.1. за постигнати образователни успехи – успех не по-нисък от Отличен 5,50 за
предходния учебен срок по учебни предмети по ЗП/ПП и ЗИП;
2.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – с
месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца /м.08.2020 - м.01.2021
вкл./ не по-висок от 616.67 лв.Документите които трябва да се представят са описани в
Приложение №1.
2.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания – ЕР на ТЕЛК с 50 % и над 50 %
степен на увреждане;
2.4. за ученици без родители.
2.5. за ученици с един родител.
3. Ученикът има право да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, вкл.
месечна стипендия по чл.6, ал. 1, но може да получи по избор само един вид, въз
основа на писмено заявление.
3.1. Ученици с право на стипендии по чл.4, ал.1 т.3 и 4 или ал.2 имат право да
получават и 50 % от стойността на стипендия за постигнати образователни резултати,
ако са класирани за такъв вид.
4. Еднократни стипендии по чл.5, ал.1 от ПМС 20/01.02.2019 и ПМС 328/21.12.2019:

4.1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование - смърт на родител/и; трайни увреждания на родител /при
ученик с един родител/; трайни увреждания на двамата родители; продължителна
безработица на двамата родители; продължително заболяване на ученика; ученици
завършващи 12 клас от семейства в затруднено материално положение.
4.2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната или извънучилищната
дейност.
4.3. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в
рамките на един учебен срок.
4.4. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
5. Целеви стипендии по чл.6 от ПМС:
5.1. Учениците могат да кандидатстват и за отпускане на еднократни и месечни целеви
стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението им – покриване
на разходи за пътуване, участие в международни олимпиади и състезания, квартирни
разходи, подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала и други;
5.2. Разходите, за които се отпускат целевите стипендии, се доказват с разходно
оправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по
предназначение.
5.3. Максималният размер на месечните целеви стипендии може да бъде определен в
размер до 100,00 лв, но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.
5.4. Едни и същи обстоятелства не може да са основание за получаване от ученика на
еднократна стипендия по т. 2.1 и по т. 3.1.
ІІ. Учениците нямат право на стипендия, когато:
6. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи
поради болест;
7. Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет – до заличаване на
санкцията;
ІІІ. Отпускането на месечни стипендии става след подаване на съответното заявление и
представяне на необходимите документи.
1. Стипендии по т.1.1 – заявление-декларация приложение 1.
2. Стипендии по т.1.2 – заявление-декларация приложение 2 и служебни бележки,
удостоверяващи дохода.Документите които трябва да се представят са описани в
Приложение №1.
3. Стипендии по т.1.3 – заявление -декларация приложение 3 и копие от документа,
удостоверяващ трайното увреждане.
4. Стипендии по т.1.4 - заявление-декларация приложение 4 и копие от документа
удостоверяващ, че ученикът е без родител/и – смъртен акт, съдебно решение за
лишаване на родителски права или поставяне под пълно запрещение.
5. Стипендии по т.2-заявление –декларация приложение 5, мотивирано становище от
класния ръководител с предложение за отпускане на стипендия, документи
удостоверяващи осиновяването.

6. Стипендии по т.3 – заявление -декларация приложение 6, мотивирано становище
от класния ръководител с предложение за отпускане на стипендия
7. Чуждите граждани подават и копие от документ, доказващ разрешението за
постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната.
8. За отпускането на стипендии по т. 1.1, 1.2 и т.3 се извършва класиране, а за
стипендии по т. 1.3, 1.4 и т. 2 не се извършва класиране.

IV. Като се запозна с разчета към 01.10.2020 г. по § 40-00 Стипендии на
училището, комисията предлага на директора да разреши отпускане на
стипендии на учениците, представили изрядни документи и които отговарят на
критериите, в следните размери:
1. За постигнати образователни резултати от 5,50 до 6,00 - в размер на 30,00 лв.
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – в размер на 30,00 лв.
3. За подпомагане на ученици без родител/и един родител - в размер на
30,00 лв.
4.
За подпомагане на ученици за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането – в размер на 22,00 лв.
V. Кандидатстващите за стипендии подават заявления и документи при класните
ръководители за подпис в срок от 01.03.2021 до 05.03.2021 г.
VI. Класните ръководители предават заявленията и придружаващите документи на
счетоводителя в срок до 08.03.2021 г.
VІI. В срок до 3 работни дни след изтичане на срока по т. V Комисията по стипендиите
разглежда подадените заявления и документи, допуска до класиране, извършва
класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната
съответната стипендия. Комисията извършва класирането отделно за всеки вид
стипендия и определя размера след разглеждането на всички подадени заявления.
VІІІ. Класирането за получаване на стипендии се утвърждава със заповед на директора,
която съдържа: трите имена на ученика, вида и размера на стипендията и периода на
изплащането.
1.Снежана Вълчева2.Катерина Михайлова
3.Милена Петрова4.Живка Желева4.Виолета Йорданова-

