ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Комисия за стипендии в ДФСГ”Интелект” - Плевен
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ, СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
И ЗА ИНВАЛИДИ И СИРАЦИ НА БАЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/15.02.2013 НА МС
На база разполагаемия бюджет през 2015г. за стипендии на ученици от
ДФСГ”Интелект”, Комисията предлага реда за отпускане на стипендии да е както следва:

Стипендиите за Първи срок на учебната 2015-2016 година да се разпределят
както следва:
1. Ученици без родители и ученици с трайни увреждания – сумата за месечна стипендия е
25,00 лв - получава се за 12 месеца. Стипендия се отпуска на база подадени:
Заявление
по
образец
–
Приложение
4
- Необходими документи /Смъртен акт или Решение на ТЕЛК/.
Право на Стипендия за ученици без родители и ученици с трайни увреждания имат
ученици,
които
нямат
наложени
наказания
от
Педагогическия
съвет.
2. За подпомагане достъпа до образование /социална стипендия/ - сумата за месечна
стипендия
е
21,00
лв
получава
се
за
първи
учебен
срок.
Стипендията се отпуска на база - класиране по обявени критерии при подадени
следните документи:
Заявление
по
образец
Приложение
4
Заявление-декларация
по
образец
–
Приложение
3
- Документи за доходи и други необходими документи /служебни бележки за брат или сестра –
ученици в други училища, удостоверения, декларация за издръжка и др/.
Определя се сума за социални стипендии – 25 % от общата разполагаема сума за 2015г.
За участие в класиране за социални стипендии се допускат ученици, които са постигнали
успех от учебната година минимум Мн. добър (4,50), среден месечен доход на член от
семейството, който не надвишава 370,00лв. и нямат наложени наказания от педагогическия
съвет.
3. За постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/ – сумата за месечна
стипендия е от 21,00 лв. до 50,00 лв. - получава се за първи учебен срок. Стипендията се
отпуска
на база - класиране по обявени критерии след подадено:
Заявление
по
образец
Приложение
4.
За участие в класиране за стипендии за успех се допускат ученици, които са постигнали успех
от първи срок на учебна година минимум Отличен (5,50) и нямат наложени наказания от
Педагогическия съвет.
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4. Еднократни стипендии по чл.5 от Постановление №33/15.02.2013г. на МС - в размер до 100
лв. – за постигнати високи резултати в учебната, извънкласна или извънучилищна дейност и за
преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование.

Приложение 1: Критерии за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до образование
/социална стипендия/.
Приложение 2: Критерии за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати
/стипендия за отличен успех/.
Приложение 3: Декларация за отпускане на стипендия за подпомагане достъпа до
образование /социална стипендия/.
Приложение 4: Заявление за отпускане на стипендия.

Състав на комисията:
1. Галя Димитрова – председател
2. Галя Петрова – гл. счетоводител
3. Денка Недялкова – член
4. Ани Андреева – член
5. Калина Минева – член
6. Генади Гешев – член
7. Галя Алексиева – член
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