КРАТКИ ПРАВИЛА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ
ЗА ПЪРВИ

СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Всеки ученик от VIII от XII може да кандидатства за повече от един вид месечна
стипендия, но получава само една от стипендиите по негов избор.
Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава
месечна стипендия.
За отпускане на стипендии, се извършва класиране от Комисия, назначена със
заповед на ректора. За отпускане на месечна стипендия за подпомагане на ученици с
трайни увреждания и за ученици без родител, класиране не се извършва.
За повече информация, виж подробните Правила за кандидатстване за стипендия.

Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на
повтарящи поради болест;
2. Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет (ПС) – от момента на
влизане в сила на санкцията до заличаването й.
3. Имат повече от 5 неизвинени и 100 извинени отсъствия за срок (важи само за
месечните стипендии).
4. Е отпусната стипендия, въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание.
***
Заявленията по образец 1 (месечни стипендии) и образец 2 (еднократни
стипендии) за кандидатстване за стипендия се подписват от ученика, родителя
(попечителя) и класния ръководител.
Бланки за заявленията се вземат от отдел „Счетоводство и ЧР” или онлайн на
адрес www.sofia-seminaria.org.
Попълнените заявления с придружаващите ги документи се подават в отдел
„Счетоводство и ЧР”.

Извън посочения срок за кандидатстване, заявления НЕ СЕ
ПРИЕМАТ!

Вид стипендия

Условия за
кандидатстване

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ
1.
За постигнати
образователни
резултати –
(За отличен успех)

Среден успех не по-нисък от
Отличен (5,50) за
предходната учебна година.

2.
За
подпомагане на
достъпа до
образование и
предотвратяване на
отпадането –
(Социална)

1) Среден успех не по-нисък
от Добър (4,00) за
предходната учебна година.

3.
За
подпомагане на
ученици с трайни
увреждания –
(За ученици с
ТЕЛК)

Имат право да кандидатстват
ученици, за които органите на
медицинската експертиза са
установили степен на
намалена работоспособност
или са определили вид и
степен на увреждане 50 и над
50 на сто.

2) Месечен нетен доход на
член от семейството за
предходните 6 месеца:
АПРИЛ-СЕПТЕМВРИ, не
надхвърлящ една минимална
работна заплата 560.00
(петстотин и шестдесет) лв.;

4.
За ученици без 1) Имат право да
кандидатстват ученици, с един
родител (и).
родител или чиито родител(и)
са починали, лишени са от
родителски права или са

Документи за
кандидатстване

Срокове

СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г.
Заявление–декларация по
образец 1

1) Заявление–декларация,
по обр. 1;
2) Документи за нетен
доход за предходните 6
месеца (АПРИЛСЕПТЕМВРИ):
- Служебна бележка за
нетен доход на
родителите;
- Служебна бележка от
Социални грижи за
получени помощи и
обезщетения;
- Служебна бележка от
Бюро по труда, ако
родителят е бил
безработен.
3) Декларация от
родителя (настойника),
ако самостоятелно
отглежда детето си.
1) Заявление–декларация,
по обр. 1
2) Документ, издаден от
органите на медицинската
експертиза, в който е
установена степен на
намалена
работоспособност или е
определен вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на
сто. Само при първо
кандидатстване или при
промяна на
обстоятелствата.

1) Заявление–декларация,
по обр. 1;
2) копие от Акт за смърт
на родител (и)-само при
първо кандидатстване;

Срок за кандидатстване – до
12/11/2019 г. вкл.
Срок за отпускане ежемесечно за периода на
учебните месеци:
октомври, ноември,
декември, януари.
Срок за кандидатстване – до
12/11/2019 вкл.
Срок за отпускане ежемесечно за периода на
учебните месеци:
октомври, ноември,
декември, януари.

Срок за кандидатстване – до
12/11/2019 г. вкл.
Срок за отпускане: началото
на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало
основанието за
получаването.
Изплащат се за цялата
учебна година, включително
и за периода на неучебните
месеци (юли, август и
септември).
Изплащането на
стипендията не може да е
по-дълго от определения от
органите на медицинската
експертиза срок на
намалена работоспособност
и/или степен на увреждане.
Срок за кандидатстване – до
12/11/2019 г. вкл.
Срок за отпускане: началото
на месеца, следващ месеца,

Вид стипендия

Условия за
кандидатстване
поставени под пълно
запрещение.

Документи за
кандидатстване

Срокове

3) копие от Акт за
раждане на ученика - само
при първо
кандидатстване.

през който е възникнало
основанието за получаване.
Изплащат се за цялата
учебна година, включително
и за периода на неучебните
месеци (юли, август и
септември).

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г.
1.
За
преодоляване от
ученика на
еднократни
социални
обстоятелства,
свързани с достъпа
му до образование

2.
За постигнати
високи резултати в
извънкласната или
извънучилищната
дейност, както и при
участие и добро
представяне в
концерти, изложби
местни, национални
и международни
кръгове на конкурси,
състезания и
олимпиади

1) Затруднено социално и
материално състояние;
2) Среден успех не по-нисък
от Добър (3,50) за
предходната учебна година

1) Явяване и постигане на
високи резултати на
концерти, изложби, местни,
национални, международни
кръгове на конкурси,
състезания или олимпиади;
2) Участие и постигнати
високи резултати в
организирана към
семинарията извънкласна или
извънучебна дейност.

4) Заявление–декларация,
по обр. 2;
5) Документи за нетен
доход за предходните 6
месеца (АПРИЛСЕПТЕМВРИ):
- Служебна бележка за
нетен доход на
родителите;
- Служебна бележка от
Социални грижи за
получени помощи и
обезщетения;
- Служебна бележка от
Бюро по труда, ако
родителят е бил
безработен.
6) Декларация от
родителя/настойника, ако
самостоятелно отглежда
детето си.

1) Заявление-декларация
по образец 2, попълнено от
ученика, заверено от
класен ръководител;
2) Препоръка на
ръководител
3) Документ,
удостоверяващ участието в
местни, национални и
международни кръгове на
конкурси, състезания и
олимпиади.

Срок за кандидатстване –
при възникване на
обстоятелствата
Срок за отпускане: в месеца,
следващ месеца, през който
е възникнало основанието
за получаване.
Разходите, за които се
отпуска стипендията, се
отчитат в двуседмичен срок
от получаването й, чрез
разходооправдателни и
други документи
Когато изплатената
стипендия не е използвана
по предназначение или не е
представен документ,
получената сума се
възстановява на училището.
За един и същи ученик,
стипендията може да се
отпуска само веднъж в
рамките на един учебен
срок.
Срок за кандидатстване –
при възникване на
обстоятелствата
Срок за отпускане: края на
всеки срок

