ИЗ „ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД
ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 88. СУ ”
IV. Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в 88 СУ:
Чл. 13. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но
получава само една от стипендиите по негов избор въз основа на писмено заявление.
(2) Учениците с право на стипендии по чл.6 т.3, т.4 и т.5 при класиране за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
(3) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
(4) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване
на ученика на еднократна стипендия по чл.9 ал.1 и целева стипендия по чл.11 ал.1.
Чл. 14. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл.6, т.1 за постигнати
образователни резултати, имат ученици със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50
от първия учебен срок или от предходната учебна година.
(2) Основен критерий за класиране и подбор на учениците за постигнати образователни
резултати е среден успех на ученика за съответния период.
(3) При наложено наказание от Педагогическия съвет на 88. СУ ученикът няма право да
кандидатства за стипендия по чл.6, т.1 за постигнати образователни резултати.
(4) Индивидуалният размер на стипендията се определя съобразно средния успех на
ученика за съответния период, както следва:
1. успех от 5.50 до 6.00 – 30 лева месечно;
Чл. 15. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл.6, т.2 за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането имат ученици със среден
успех не по-нисък от мн. добър 4,50 за първия учебен срок или за предходната учебна
година, и чийто месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не
надхвърля една минимална работна заплата.
(2) Размерът на стипендията е 25 лева месечно.
Чл. 16. (1) Право на месечна стипендия по чл.6, т.3 за подпомагане на ученици с трайни
увреждания имат 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) Стипендията е в размер на 30 лева месечно.
Чл. 17. (1) Право на месечна стипендия по чл.6, т.4 за подпомагане на ученици без
родители имат ученици, чиито родители са починали, лишени са от родителски права
или са поставени под пълно запрещение
(2) Стипендията е в размер на 30 лева месечно.

Чл. 18. (1) Право на месечна стипендия по чл.6, т.5 за подпомагане на ученици само с
един родител имат ученици, чийто родител е неизвестен или ученикът не е припознат
от бащата.
(2) Стипендията е в размер на 30 лева месечно.
Чл. 19. (1) Право на еднократната стипендия по чл.9, ал.1 за преодоляване от ученика
на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, имат
ученици, чиито месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не
надхвърля една минимална работна заплата.
(2) Размерът на стипендията не надвишава 100 лева.
(3) За един и същи ученик стипендия по чл.9, ал.1 може да се отпуска само веднъж в
рамките на един учебен срок.
Чл. 20. (1) Право на еднократна стипендия по чл.9, т.2 имат ученици за постигнати
високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.
(2) Стипендията се отпуска в края на учебната или в края на календарната година по
писмено мотивирано заявление на ученика и подадено до Директора на 88 СУ.
(3) Размерът на стипендията не надвишава 100 лева.
Чл. 21. Еднократните стипендии по чл.9 се отпускат със заповед на директора на 88. СУ
въз основа на мотивирано предложение на определената за целта комисия.
Чл. 22. (1) Право на целева стипендия по чл.11 за подпомагане достъпа на ученика до
образование и за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, имат ученици,
чиито месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля
една минимална работна заплата.
(2) Стипендията се отпуска:
1. за закупуването на учебници – в началото на първия учебен срок;
2. за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до
образование на ученика – в края на календарната година и при наличие на неусвоени
средства за стипендии.
(3) Размерът на стипендията по чл.22 е до 100 лева, но не повече от разходите, за чието
обезпечение се отпуска.
(4) Разходите, за които се отпуска стипендията, се отчитат в петдневен срок от
получаването й с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи
изразходването й по предназначение.
(5) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е
представен документът по ал.4, получената сума се възстановява на училището от
ученика или от неговият законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

