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I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ: 

 
Годишен размер за 2015 г. – 10 788 лв.; пр. остатък 757 лв. общо 11545лв 
Годишен план 2014г. – 10092лв, получени 2014г 14277лв 
Изплатени през 2014 г.              -  13520 лв.  
Остатък за 2015 г.        -   757 лв., 
разпределени по видове, както следва: 
  
Видове стипендии: за II учебен срок  

/м.ІІ – VІ .2015г./ 
1. Месечни стипендии: 995 лв. 
а/ за постигнати образователни резултати -чл. 4 
ал.1 т.1 

670 лв. 

б/ за подпомагане достъпа до образование и 
предотвратяване на отпадането - чл. 4 ал.1 т.2 

175 лв. 

в/ за подпомагане на ученици с трайни 
увреждания - чл. 4, ал. 1, т.З 

50лв 

г/ за ученици без родители - чл. 4, ал. 1, т.4 100лв 
2. Еднократни стипендии 380 
а/ преодоляване от ученика на еднократни 
социални обстоятелства, свързани с достъпа му 
до образование - чл. 5 ал.1 т.1 

190 

б/ постигнати високи резултати от ученика в 
учебната, извънкласната или извънучилищната 
дейност - чл.5, &л. 1 т.2 

190 

3. Целева стипендия 380 
  
ІІ. РАЗМЕР   НА   ВСЕКИ   ВИД   СТИПЕНДИИ   И   ПЕРИОДА,   ЗА   КОЙТО   СЕ 
ОТПУСКА:  

Вид на стипендията Размер Период 
1.   Месечни стипендии: 

1.1. За постигнати 
образователни резултати 

25,00 – 30,00  м.ІІ - м.У1 за  
ІХ,Х,Х1 клас; 
м.ІІ - м.V за XII клас; 
м. II - м.У1 за 1.2. За подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване 
на отпадането 

25,00  
 

1.3.3а подпомагане на ученици 
с трайни увреждания 

25,00 от   началото    на   месеца, 
следващ      месеца,      през 
който       е       възникнало 
основанието - м.юни 

1.4. За ученици без родители 25,00  
 

2. Еднократни стипендии: 
1.2.1. преодоляване от ученика 
на еднократни социални 
обстоятелства, свързани с 
достъпа му до образование 

до 100 лв м.П - м.VІ - еднократно 

1.2.2. постигнати високи 
резултати от ученика в 
учебната, извънкласната или 
извънучилищната дейност 

до 100 лв  
 

 


