ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПЕЙО ЯВОРОВ”
7500 Силистра, ул."Бойка войвода" 20, тел./факс:(086) 8241743, http://eg-yavorov.com , p.yavorov@gmail.com

ПРАВИЛА
за отпускане на стипендии от държавна субсидия в Езикова гимназия „Пейо Яворов”, гр.
Силистра за ІІ срок на учебната 2016-2017 година
І. Условия за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии:
1.Стипендии се отпускат на ученици от ЕГ „П. Яворов”, Силистра:
1.1. В дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които
са:
1.1.1. Български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на
държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария – ученици в ЕГ „П. Яворов”, Силистра;
1.1.2. Чужденци – ученици в Езикова гимназия:
А) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
Б) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.
2. Учениците нямат право на стипендии когато:
2.1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи
поради болест, за което представят удостоверяващ обстоятелството документ;
2.2. Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на
наказанието.
ІІ. Утвърждаване на стипендиите:
1. Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията или ги
връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията;
2. Заповедта по т.1. се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет
страницата на училището в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди
крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.
ІІІ. Видове стипендии:
3.1. Месечни стипендии са:
3.1.1. За постигнати образоветелни резултати;
3.1.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3.1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания;
3.1.4. За ученици без един родител;
3.1.5. За ученици без родители.
А) Стипендиите по 3.1.1. и 3.1.2. се отпускат със заповед на директора от началото на
всяка учебна година и/ или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за
периода на учебните месеци;
Б) По време на срока не се кандидатства за стипендии по точки 3.1.1. и 3.1.2. и такива не се
отпускат;
В) За стипендиите по 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5. се кандидатства целогодишно и те се отпускат от
началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за
получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци;
Г) Стипендиите по 3.1.1. и 3.1.2. се разпределят правопропорционално на броя на
учениците, като класирането се извършва въз основа на успеха за стипендията по т. 3.1.1.,
а по т. 3.1.2. – въз основа на месечния доход на член от семейството.
Д) За отпускане на стипендии по т. 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5. не се извършва класиране.
Е) 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.

3.2. Еднократни стипендии са за:
3.2.1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование;
3.2.2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейности;
3.2.3. Абитуриенти близнаци.
А) За един и същ ученик стипендия по 3.2. маже да се отпуска само веднъж в рамките на
един учебен срок;
Б) За отпускане на стипендии по 3.2. не се извършва класиране;
В) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
ІV. Методология за определяне на средствата и броя на стипендиите на учениците:
4.1. От субсидията за степендии, определена с бюджета на училището се приспадат:
А) Сумата за изплатените до момента стипендии;
Б) Начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за стипендии;
В) Сумата, необходима за изплащане на стипендиите за категориите учащи се „без
ограничения”.
4.2. От останалите средства се заделят до 10% за еднократни стипендии;
4.3. Останалите средства се разделят 80% за стипендии за постигане образователни резултати
и 20% за стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
V. Документи за кандидатстване и критерии за класиране на учениците за различните
видове стипендии:
1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати. Размерът й се определя:
1.1. За ученици с успех Отличен 6.00 – 25,00 лв./ месечно.
1.2. За ученици с успех от Отличен 5.75 до 5.99 – 23,00 лв./ месечно.
1.3. За ученици с успех от Отличен 5.50 до 5.75 – 21,00 лв./ месечно.
1.4. За отпускането на стипендията за втория учебен срок се взема предвид успехът от
предходната учебна година, а при отпускане за втория учебен срок – успехът от предходния
срок.
1.4. Учениците, кандидатстващи за този вид стипендия подават заявление-декларация за
постигнатия успех за съответния период.
2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането в размер на 21.00 лв. / месечно по следните критерии:
2.1. Успех не по-нисък от 4.50 за съответния период;
2.2. За отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема под внимание успехът от
предходната учебна година, а при отпускане за втория учебен срок – успехът от предходния
срок.
2.3. Месечен доход на член от семейството под 426.67 лв. за предхождащите шест месеца;
2.4. Учениците, кандидатстващи за този вид стипендия подават заявление-декларация за
семейното материално положение и успех в училище за съответния период. Към заявлениедекларацията прилагат удостоверение за:
А) доходите по трудово правоотношение;
Б) доходите от пенсии, без добавка за чужда помощ;
В) месечни помощи, семейни помощи и добавки;
Г) обезщетения за безработни родители;
Д) ако има брат или сестра, учащи в средни училища /до 20 годишна възраст/ представя
служебна бележка от училището, в която да е посочена получаваната стипендия от брата или
сестрата;
Е) присъдени издръжки при разведени родители – прилагат копие от съдебното решение.
3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици без един родител (полусираци).
Определя се в размер на 21.00 лв./ месечно. Отпуска се за периода на учебните месеци.

Учениците, кандидатстващи за този вид стипендия, към заявление-декларацията, прилагат
прилагат само копие от смъртния акт на родителя.
4. Стипендиите по т. 1, т. 2 и т. 3 се отпускат само от началото на първия учебен срок и от
началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци за
съответната учебна година.
5. Стипендиите по т. 1 и т. 2 се предоставят след класиране на учениците.
6. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.
Определя се в размер на 21.00 лв./ месечно.
6.1. Учениците, кандидатстващи за този вид стипендия, към заявлението, прилагат и копие от
експертното лекарско решение, удостоверяващо даденото обстоятелство.
7. Месечна стипендия за ученици без родители.
Определя се в размер на 21.00 лв./ месечно.
7.1. Учениците, кандидатстващи за този вид стипендия, към заявление-декларацията, прилагат
прилагат копия от смъртните актове на родителите.
За отпускане на стипендии по т.6 и т. 7 не се извършва класиране. Отпускат се от месеца,
следващ месеца, през който е възникнало основанието им. Отпускат се и за периода на
неучебните месеци.
8. Еднократни стипендии:
8.1. За абитуриенти близнаци.
Определя се в размер на 50.00 лв. на всеки ученик.
8.2. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование.
Определя се в размер на 50,00 лева. Броят на учениците да не превишава 4.
9. За отпускане на стипендии по т. 8.2. не се извършва класиране.
10. Еднократна стипендия по т. 8.1. и т. 8.2. може да се отпусне и на ученик, получаващ
месечна стипендия.
11. 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 месечните стипендии.
12. Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училище
и се публикува на училищната интернет страница.
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