
 

 

 

Приложение 1 

 

 

Критерии за отпускане на стипендия за постигнати  

образователни резултати /стипендия за отличен успех/  

за ІІ срок на учебната 2021/2022 година: 

 

 

1. Успех от І срок на учебната 2021/2022 година мин. Отличен /5,50/ 

2. Общ брой отсъствия по /уважителни + неуважителни/ причини  за І срок на  

учебната 2021/2022 година до 80 

3. Наложено наказание „Забележка“ 

 

 

Точките за класиране се формира по следната формула: 

Общ брой точки = (оценка за успех  + точки за отсъствия) – 1 т. при наложено наказание 

„Забележка“ 

Точки за отсъствия: 

Отсъствия Брой точки 

60,5 - 80 1 

30,5 - 60 2 

до 30 3 

 

 

Забележка: 

 Ученици с наложено наказание по предложение на Педагогически съвет НЯМАТ 

право на стипендия за отличен успех. 

 Ученици с над 80  общ брой отсъствия НЯМАТ право на стипендия за отличен 

успех. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско заведение с 

представен амбулаторен лист или епикриза. 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии за отпускане на стипендия за подпомагане  

достъпа до образование /социална стипендия/  

за ІІ срок на учебната 2021/2022 година: 

 

1. Среден месечен доход на член от семейството /до 650,00 лева/ 

2. Успех от І срок на  учебната 2021/2022 година мин. Много добър /4,50/ 

3. Общ брой отсъствия по /уважителни + неуважителни/ причини  за І срок на  

учебната 2021/2022 година до 80 

4. Наложено наказание „Забележка“ 

 

Точките за класиране се формира по следната формула: 

Общ брой точки = (точки за доход + оценка за успех + точки за отсъствия) – 1 т. при наложено 

наказание „Забележка“ 

 

Точки за доход: 

Доход 
(в лв.) 

Брой точки 

450.01 - 650.00 1 

300.01 - 450.00 2 

До 300.00 3 

 

Точки за отсъствия: 

Отсъствия Брой точки 

60,5 - 80 1 

30,5 - 60 2 

до 30 3 

 

 

Забележка: 

 Ученици с наложено наказание по предложение на Педагогически съвет 

НЯМАТ право на социална стипендия. 

 Ученици с над 80  общ брой отсъствия НЯМАТ право на социална 

стипендия. Изключения се допускат при лечение в/или от  медицинско 

заведение с представен амбулаторен лист или епикриза. 

 

 Документите за доходи на семейството включват периода: 

01 август 2021г. – 31 януари 2022г. /включително/   


