
 

 
 

ЗАПОВЕД 

№РД-16-142/17.09.2021 г. 

 Относно: отпускане на стипендия за I срок на учебната 2021/2022 година.  

 

           ОПРЕДЕЛЯМ 
 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 

 

В съответствие с Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно 

образование в 132. СУ “Ваня Войнова” 

 

І. Право на стипендия имат: 

 1. Ученици с успех  за  учебната  2021-2022 година отличен от 5.50 до 6.00, 

изчислява се средноаритметично по предметите от ЗП, ООП, ИУЧ и ЗИП,  чл. 13 и чл. 6, т. 1 от 

Правилата. /Попълва се Приложение 1/. 

  1-а Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване 

в друго училище”, „преместване в друго училище” или преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение, за срока на санкцията се лишава от правото да получава 

стипендия за отличен успех./чл.69, ал.3 от Наредба за приобщаващото образование/. 

 2. Ученици със средно-месечен доход на член от семейството за предходните шест 

месеца – м. март 2021 г. –м. август 2021 г. вкл. до 650.00 лв., чл. 14 и чл. 6, т. 2 от Правилата. 

/Попълва се Приложение 2./  

 3. Ученици с трайни увреждания 50 и над 50%,, чл15 и чл. 6, т.3 от Правилата 

/Попълва се Приложение 3/. 

 4. Ученици без родители или с един родител/”ученик без родители”е ученик, чиито 

родители са починали, лишени от родителски права или поставен под пълно запрещение – 

Постановление №328 от 21.12.2017 г., чл.16 и чл. 6, т. 4 и т. 5 от Правилата. /Попълва се 

Приложение 4 и Прилажение 5/. 

  5. При отпускане на стипендия от началото на 8 клас или на ученици, приети на 

места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на 11 клас се взема предвид 

успехът от предходната учебна година година – от свидетелство за завършен  7 клас и  

удостоверение за завършен първи гимназиален етап. Успехът се изчислява средноаритменично 

по предметите от ЗП, ООП, ИУЧ и ЗИП . 

 

ІІ. Ред за подаване на документите: 

За I учебен срок се подават документи от  всички ученици.   

 1.Срок за подаване на документите: 01 до 15 октомври 2021 г. включително. 

 2.Дейностите, свързани с отпускане на стипендии, чл. 22 от Правилата, както следва:  

1. Председателят на Комисията предоставя формуляри по образец на класните ръководители 

според вида на стипендията, които от своя страна ги предоставят на учениците, кандидатстващи 

за стипендия. Срокът за получаване на формулярите за попълване е  01.октомври. 

2. Учениците попълват съответния формуляр и го предават на класния си ръководител за заверка 

на успеха и брой отсъствия (според вида на стипендията ).  

3. В срок до 15 октомври класните ръководители предават на Председателя на Комисията 

формулярите, окомплектовани с всички необходими документи. 

4.На свое заседание Комисията разглежда всички постъпили документи. Според вида на 

стипендията допуска до класиране и класира кандидатите. Комисията предоставя своите 

предложения за отпускане на стипендии на директора на училището.  

5. Изплащането на стипендиите за учебната 2021/2022 г. ще се провежда по безкасов път.   

 



 

 

 

 

ІІІ. Разглеждане на молбите и класиране: 

 1. Молбите за отпускане на стипендии се разглеждат от Комисията от 18 до 20 

октомври 2021 г. 

 2. Краен срок за обявяване на класирането и списъците с имената на 

стипендиантите – 22. октомври 2021 година. 

 ІV. Изплащане на стипендиите за месец октомври  – веднага след постъпването 

на средства за стипендии в училищния бюджет  и по банков път. 

 V. Пълният текст на Правила за отпускане на стипендии на ученици след 

завършено основно образование в 132. СУ “Ваня Войнова”, с приложени формуляри за молбите-

декларации за стипендии за І срок на учебната 2021-2022 година, са на разположение на сайта на 

училището и при педагогическия съветник. 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците от VIII-а, VIII-б, VIII-в, IX-а, IX-б, 

X-а, X-б, XI-а, XІ-б, XII-а, XII-б  клас чрез класните ръководители, на членовете на Комисията за 

стипендиите.  

Контрол по изпълнението възлагам на Г. Ангелова – педагог. съветник. 

 

 

 

 

Директор: П 

/Д. Царвулкова/ 


