
СЪОБЩЕНИЕ  

за  стартиране  процедура  СТИПЕНДИИ  за  учебната  2015/2016 година  

В  срок  до  29.02.2016 г. на  пом .-директор  АСД  да  бъдат  представени  
списъците  (по  образец ) за  стипендии  за  ВТОРИ  срок  на  учебната  
2015/2016 година , придружени  от  документите  на  кандидатите . 

За  месечни  стипендии  за  ВТОРИ  учебен  срок  по  Постановление  Ns 

33 за  условията  и  реда  за  отпускане  на  стипендии , е  необходимо  да  се  
подадат  следните  документи  по  видове  стипендии : 

1. За  постигнати  образователни  резултати  (УСПЕХ ) при  успех  мин . 

Отличен  5.50: 

— Заявление -декларация  обр .1, заверено  от  класния  ръководител . 

2. За  подпомагане  достьпа  до  образование  и  предотвратяване  на  
отпадането  (СОЦИАЛНИ ), при  успех  мин . Много  добър  4.50: 

- Заявление -декларация  по  обр . прил .l, заверено  от  класния  
ръководител . 
- Удостоверение  за  ПОЛУЧЕНИ  доходи  за  шестмесечен  период  
01.08.2015 г. до  31.01.2016 г . -заверено  и  подпечатано . 

- Удостоверение  от  Агенция  по  заетосrта  при  безработни  родители  /ако  
родителите  не  са  регистрирани  — декларация  прил . 4/. 

- Удостоверение  от  НОИ  за  получено  обезщетение  при  безработица . 

- Удостоверение  от  Социално  подпомагане  за  детски  надбавки  или  
помощи . 

- Служебна  бележка  от  братя  и  сестри  — ученици  до  20 - годишна  
възраст  в  средно  образование  и  размера  на  стипендията , ако  получава  
такава . 
- Удостоверение  за  получаване  на  пенсия . 

3. За  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания  (ТЕЛК ): 

-Заявление -декларация  по  обр . прил .l, заверено  от  класния  
ръководител . 
-Копие  от  експертното  решение  на  TEJIIC. Ако  изтича  срокът  на  
решението , родителят  попълва  декларация  обр .2. 

4. За  ученици  без  родители  - заявление -декларация  по  обр . прил .l, 

заверено  от  класния  ръководител , копие  на  смъртен  акт  за  двамата  
починали  родители . 

5. За  ученици  с  1 родител  - заявление -декларация  по  обр . прил .l, 

заверено  от  класния  ръководител , копие  на  смъртен  акт . 

6. За  еднократни  стипендии  — заявление  за  отпускане  обр . прил . 3 и  
доказателства  за  причината  /социална  или  постигнати  високи  резултати  
в  учебната  и  извънучилищна  дейност /. 

Всички  образци  на  декларации  са  приложени  към  съобщението . 


