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КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА  КЛАСИРАНЕ ЗА
СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФИЛИРАНА

ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

1. Стипендии за постигнати образователни резултати:
1.1 Условия за кандидатстване:

1.1.1 Минимален успех от предходния срок – отличен  5,50
1.1.2 Максимален брой неизвинени отсъствия от предходния 

срок – 5 ( пет )
1.2 Критерии за класиране:

1.2.1 По – висок успех
1.2.2 По – малък  брой  неизвинени отсъствия

1.3 Формула за определяне на индивидуалната месечна сума:
26 + ( успех – 5,49 ) х 47 – брой неизвинени отсъствия = месечна сума

1.4 Размер на средствата за изплащане на стипендии за постигнати 
образователни резултати :
- за първи срок – до 33% от годишния разход за стипендии
- за втори срок – до 47,5% от годишния разход за стипендии

          1.5.Стипендията за постигнати образователни резултати се определя 
в интервала между 21 и 50 лв. месечно съобразно критериите и приетата 
формула и се изплаща само за учебните месеци от октомври до юни 
включително.

2. Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и 
предотвратяване на отпадането

          2.1 Условия за кандидатстване:
                   2.1.1 Минимален успех от предходния срок – мн. добър 4,50
                   2.1.2 Максимален брой неизвинени отсъствия – 5 ( пет )
                   2.1.3 Усреднен максимален доход  на член от семейството за 6 
месеца назад – базата е минималната работна заплата за този период.



          2.2  Критерии за класиране:
                  2.2.1   По-нисък доход
                  2.2.2   По-висок успех
                  2.2.3   По-малък брой неизвинени отсъствия
           2.3  Формула за определяне на индивидуалната месечна сума:
26 + (ОМРЗ – доход на лице от семейството) + (успех-4,49)х2 – брой   
                                            39                                                             неизв. отс. 

             където ОМРЗ = осреднена минимална работна заплата

2.4.    Размер на средствата за изплащане на стипендии за 
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането :

- за първи срок – до  6,5 % от годишния разход за стипендии
- за втори срок – до  8 % от годишния разход за стипендии

         2.5. Стипендията за подпомагане на достъпа до образование и за 
предотвратяване на отпадането се определя в интервала между 21 и 36 лв. 
месечно съобразно критериите и приетата формула и се изплаща само за 
учебните месеци от октомври до юни включително.

3. Стипендии за ученици без родители.
3.1  Размер на средствата за изплащане на стипендиите :
- за първи срок – до 0,5% от годишния разход за стипендии
- за втори срок – до 1,5% от годишния разход за стипендии
- месечната стипендия е с размер  35 лв.
3.2  Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е възникнало основанието за получаване и 
се изплащат целогодишно.

3.3  Стипендията за ученици без родители се изплаща 
целогодишно.

    4. Еднократни стипендии
4.1. За преодоляване на еднократни социални обстоятелства  свързани с 

достъпа до образование
4.2. Постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и 

извънучилищната дейност
4.3. Размер на средствата за изплащане на стипендиите :

-  за първи срок – до 1 % от годишния разход за стипендии
                - за втори срок – до 2 % от годишния разход за стипендии



    5. При равен бал по формула предимство се дава на кандидатите, които:
5.1. Имат по-висок успех.
5.2. Имат по-малък брой неизвинени отсъствия.

         Стипендиите се предоставят след разглеждане на документите и 
класиране на кандидатите от комисията. За класирането комисията изготвя 
и подписва протокол, който се предоставя на директора за пускане на 
заповед за утвърждаване на стипендиантите в рамките на лимитираните 
съгласно правилата средства, за изготвяне на ведомостите и за изплащане 
на стипендиите.
                Ученик 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.
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