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Приложение Ме | към заповед Ме 946/04.03.2022г.

за отпускане на стипендии на учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе
през 2022 година

В СУПНЕ„Фридрих Шилер”- Русе се изплащат стипендии по видове, както следва:

М Вид на стипендията Кога се отпуска

Месечни стипендии:
ь За постигнати образователни резултати след класиране
2. За подпомагане на достъпа до

предотвратяване на отпадането
образование и

след класиране
За подпомагане на ученици с трайни увреждания при възникнало основание за

получаването им

4. За ученици без родители или само с един родител при възникнало основание за
получаването им

Еднократни стипендии:
За преодоляване от ученика на еднократни социални|след  подадено мотивирано
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование предложение от класен

Г. ръководител, мотивирано
предложение от комисията и
решение на педагогически
съвет

За постигнати високи резултати от ученика в учебната|след  подадено мотивирано
дейност или в дейности в областта на науките, предложение от класен

2.|технологиите, изкуствата и спорта ръководител до комисията и
решение на педагогически
съвет

П. Разпределение на средствата за стипендии по видове стипендии.
За финансовата 2022 г. целеви средства за стипендии на учениците, с които разполага

училището, по прогнозни данни са в размер на 37 926,00 лева формирани от:

Разпределението на средствата по видове стипендии е следното:

средства по норматив за стипендии за 2022 г. - 33 408,00 лева;

преходен остатък - средства за стипендии за 2021 г. - 4518,00 лева;



Средства за Източникв Вид на стипендията 2022 г.
За месечни стипендии: 37 878.00

За постигнати образователни 30 087.00
резултати, в т.ч.: - преходен остатък - средства за

1. 30 087.00|стипендии за 2021 г. и средства по
норматив за стипендии за 2022 г.

За подпомагане на достъпа до - преходен остатък - средства за
2.|образование и предотвратяване 924.00|стипендии за 2021 г. и средства по

на отпадането норматив за стипендии за 2022 г.
За подпомагане на ученици с 3045.00 |- преходен остатък - средства за

3.|трайни увреждания стипендии за 2021 г. и средства по
норматив за стипендии за 2022 г.

За ученици без родители или с 3822.00 |- преходен остатък - средства за
4.|един родител стипендии за 2021 г. и средства по

норматив за стипендии за 2022 г.

За еднократни стипендии: 48.00
За преодоляване от ученика на

- преходен остатък - средства за
1.|еднократни социални 21.00|стипендии за 2021 г. и средства по

обстоятелства, свързани с
норматив за стипендии за 2022 г.

достъпа му до образование
За постигнати високи резултати
от ученика в учебната дейност - преходен остатък - средства за

2.|или в дейности в областта на 27.00|стипендии за 2021 г. и средства по
науките, технологиите,
изкуствата и спорта

норматив за стипендии за 2022 г.

Разпределението включва и средствата в размер на 5544,00 лева, изплатени за м. октомври,

ноември и декември 2021 г. и м. януари 2022 г. при условията на Заповед Ме 230/05.11.2021 г.

Разполагаемите средствата за месечни стипендии за постигнати образователни резултати и за

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по периоди на изплащане

се определят както следва:

за месечна стипендия заза месечна стипендия подпомагане на достъпаза постигнатиМФ Период на изплащане през годината до образование иобразователни
предотвратяване на

резултати отпадането
1.|м. януари 2022 г. 4893.00 лв. 84.00 лв.

2.|м. февруари, март, април, май и юни 2022 г. 18 375.00 лв. 525.00 лв.

3.|м. октомври, ноември и декември 2022 г. 6819.00 лв. 315.00 лв.

Общо за 2022 г. 30 087.00 лв. 924.00 лв.

След изплащане на стипендиите за втория срок на текущата учебна година, остатъкът се

преразпределя по видове стипендии за първия срок на следващата учебна година.

Ш. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на

учениците за различните видове стипендии.
1. Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии:

1.1. Общи критерии за допускане до класиране на кандидатстващите ученици:



1.11. да са обучаващи се в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение

след завършено основно образование;

1.1.2. да нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет;

1.1.3. да не са прекъснали обучението си или да повтарят учебната година, с

изключение на повтарящите поради болест;

1.1.4. да са представили заявление - декларация по образец на училището и останалите

одобрени документи в срок, определен в заповед на директора.

1.2. Специфични критерии по видове стипендии, както следва:
1.21. за месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

-. успех не по-нисък от Отличен 5,50.

1.2.2. за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и

предотвратяване на отпадането:
#.  месечният доход на член от семейството да е под установената за страната

минимална работна заплата. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за

предходните шест месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване

на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните шест месеца.

# успех не по-нисък от Много добър 5,00.

При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от

предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от

преходния срок. При отпускане на стипендия от началото на УШ клас или на ученици, приети на

места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на ХТ клас се взема предвид

успехът от предходната учебна година.

2. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:
2.1. за месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

2414. критерии:
А) основен критерий - успех, не по-нисък от Отличен 5,50;

Б) допълнителен критерий - неизвинени отсъствия - допуснати не повече от
11 1/2 за съответния период. Допълнителният критерий се прилага в случай на изчерпване на

средствата за съответния срок, за определяне на последния класиран ученик в случай на еднакъв брой

точки.

2.1.2. механизъм за класиране:
А) постигнатите образователни резултати на всеки ученик се разпределят в три

групи, като всеки резултат се приравнява към определен брой точки и съответната сума за тях, както

следва:

МФ УСПЕХ ТОЧКИ|СУМА
1 Отличен 6.00 100 21.00
2|Отличен 5.99 -5.71 90 21.00
Е Отличен 5.70 - 5.50 80 21.00



Б) всички подадени заявления от ученици се подреждат по успех в низходящ ред

до изчерпване на средствата за този вид стипендия (започва се от най-високия успех и се продължава

към по-ниския).

В) в подадените заявления се посочва и броят на допуснатите през учебния срок/

учебна година неизвинени отсъствия.

Г) при определяне на последния класиран ученик и при еднакъв брой точки, се

класира този ученик, който е събрал най-голям брой точки по допълнителния критерий:

> от до 1/2 неизвинени отсъствия - 10 точки;

- от! до3неизвинени отсъствия - 7 точки;

- от 3 1/2 до7неизвинени отсъствия - 4 точки;

>  от71/2 до 10 неизвинени отсъствия - 1 точки;

>ооот101/2 до 11 1/2 неизвинени отсъствия - () точки

2.2. за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и

предотвратяване на отпадането - отпускат се на учениците посредством класиране с определяне на

комплексна оценка - КО:

2.21. критерии:
А) основни критерии:

„> месечен доход;

Б) допълнителен критерии:

- успех;

> неизвинени отсъствия - допуснати до 11 1/2 за съответния период.

Допълнителният критерий неизвинени отсъствия се прилага в случай на изчерпване на средствата за

съответния срок, за определяне на последния класиран ученик при еднакви комплексни оценки.

2.2.2. методика за оценка:
А) критерии и показатели, относителна тежест:

Критерии и показатели за комплексна оценка Теглови коефициент
1.|Месечен доход - К1 80

2.|Успех -К2 20

Б) механизъм за определяне на комплексната оценка (КО) на всеки ученик:

КО - К1 + К2, където:

- числов израз на показателя Месечен доход (К1) са точките, които се

изчисляват по следната формула:

К1 - (МД пип / МД у) х Т1, където:

МД шип е най-ниският месечен доход на член от семейството от всички подадени

заявления за този вид стипендия;

МД у е месечният доход на член от семейството на конкретния ученик;
Т1 - 80 - теглови коефициент на показателя;



- числов израз на показателя Успех (К2) са точките, които се изчисляват по

следната формула:

К2 - (УС1 / УСтах) х Т2

УСТ1е успехът на конкретния ученик;

УСтах е най-високият успех от всички подадени заявления за този вид стипендия;

Т2<20 - теглови коефициент на показателя.

2.2.3. механизъм за класиране:
А) учениците се класират по низходящ ред на получените точки по методиката

за комплексна оценка до изчерпване на финансовите средства за този вид стипендия (започва се от

най-високата комплексна оценка и се продължава към най-ниската);

Б) при определяне на последния класиран ученик и при еднакви комплексни

оценки, се класира този ученик, който е събрал най-голям брой точки по допълнителния критерий:
«> от (0) до 1/2 неизвинени отсъствия - 10 точки;
#> от | до 3 неизвинени отсъствия - 7 точки;

от 3 1/2 до 7 неизвинени отсъствия - 4 точки;

от 7 1/2 до 10 неизвинени отсъствия - | точки;

+ от 10 1/2 до 11 1/2 неизвинени отсъствия - (0) точки

ГУ. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за
учебна година.

За финансовата 2022 г., съобразявайки се с размера на целевите средства за стипендии на

учениците, с които разполага училището, размерите и периодите, за които се отпускат различните

видове стипендии са, както следва:

1. За месечни стипендии:

МФ Вид стипендия пое в
Период, за който се отпуска

1.|За постигнати образователни У» Първи учебен срок:
резултати - успех, приравнен към - за учениците от УПШ, 1Х, Х, ХГи
сума точки: ХП клас - 4 месеца (октомври - януари на
1.1. за 100 точки 21,00 следващата календарна година)

» Вто 6 :
1.2. за 90 точки 21.00 разненетере

- за учениците от УШ, 14, Хи Х1

клас - 5 месеца (февруари - юни);
1.3. за 80 точки 21,00 - за учениците от ХИП клас - 4

месеца (февруари - май)
» Първи учебен срок:
- за учениците от УШ, 1Х, Х, ХГи

ХИП клас - 4 месеца (октомври - януари на
За подпомагане на достъпа на следващата календарна година)

2.|образование и предотвратяване на 21,00 » Втори учебен срок:
отпадането - за учениците от УШ, 1Х, Хи Х1

клас - 5 месеца (февруари - юни);
- за учениците от ХИП клас - 4

месеца (февруари - май)



У за учебна година, вкл. и
периода на неучебни месеци:

3
За подпомагане на ученици с 21.00 - за учениците от УШ, ХХ, Хи 41

”|трайни увреждания
” клас - 12 месеца (октомври - септември);

- за учениците от ХП клас - 8

месеца (октомври - май)
» за учебна година, вкл. и

периода на неучебни месеци:
4 За ученици без родители или с 21.00 - за учениците от УШ, 1, Хи Х1

”|един родител , клас - 12 месеца (октомври- септември);
- за учениците от ХП клас - 8 месеца

(октомври - май)

2. За еднократни стипендии:
Размер в ОтпусканеВид стипендия лева

1
За преодоляване от ученика на еднократни социални до21.00|22 един и същи

”|обстоятелства, свързани с достъпа му до образование ” ученик се отпускат
За постигнати високи резултати от ученика в само веднъж в

2.|учебната дейност или в дейности в областта на до 27,00|рамките на един
науките, технологиите, изкуствата и спорта учебен срок

У. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училище.
1. Стипендии се отпускат на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на

обучение след завършено основно образование, които са:

1.1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на

Конфедерация Швейцария - ученици в СУПНЕ „Фридрих Шилер”- Русе;
1.2. чужденци - ученици в СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
6) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;
г) търсещи или получили международна закрила в страната.

2. Стипендии се отпускат и на ученици по т. Г с трайни увреждания, както и на ученици със

специални образователни потребности, които са завършили УПклас с удостоверение за завършен УИ

клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.
3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

3.1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи
поради болест;

3.2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет - до заличаване на

санкцията.

4. Месечните стипендии за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа
на образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и от
началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци, след
извършено отделно класиране на учениците за всеки вид от тези стипендии.



5. Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без

родители или с един родител се отпускат от началото на всяка учебна година при наличие на

основание за получаването им или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало

основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускането на

тези стипендии не се извършва класиране.
6. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да

получи по избор въз основа на писмено заявление (Приложение Мо 5) само една от стипендиите.

7. Учениците с право на месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания

и за ученици без родители или с един родител при класиране за степендия за постигнати

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера и.

8. Еднократна стипендия може се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок за един

и същ ученик.
9. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

10. За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране.
11. „Чужденец” е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна -

членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда

като гражданин на нито една държавав съответствие с нейното законодателство.
12. „Лице с трайно увреждане” е лице, определено в 6 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби

на Закона за хората с увреждания.
13. „Ученик без родители”е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права

или поставени под пълно запрещение. „Ученик с един родител” е ученик, на когото единият от

родителите е починал, лишен от родителски права или поставен под пълно запрещение.
14. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или

нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско

съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият

съпруг/ съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с

него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от

навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и

сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/ съпруга или на лицето, с което съжителства

майката или бащата на ученика, ако живеятс него.

15. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца

въз основа на подаденото заявление-декларация (Приложение Мо 2). Размерът на минималната

работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден
за предходните 6 месеца.

16. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички

получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за

данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с

трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи

за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда



на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии,

без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството

трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат

съответните документи.
17. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от

предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от

предходния. При отпускане на стипендия от началото на УШ клас или на ученици, приети на места,

определени с допълнителен държавен план-прием от началото на Х1 клас се взема предвид успехът

от предходната учебна година. Успехът се изчислява средно аритметично от всички оценки от

учебните предмети от задължителните учебни часове (задължителна подготовка) и избираеми учебни

часове (задължително избираема подготовка) включени в учебния план за съответния клас.

18. Стипендиите се изплащат в брой или по банков път, като всеки ученик кандидатстващ за

стипендия посочва в заявление-декларацията как желае да получава стипендията. Стипендии се

изплащат по банков път само по банковата сметка на кандидатстващия за съответния вид стипендия

ученик, за която към заявление-декларацията е приложена справка или удостоверение издадено от

обслужващата банка за 1ВАМ на банкова сметка.

19. Извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи за стипендии.
20. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание,

ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя

или от ученика, ако е пълнолетен.

УТ. Документи за кандидатстване.
1. За месечни стипендии:

1.1. За стипендия за постигнати образователни резултати:
1.1.1. заявление-декларация по образец от ученика -- Приложение Ме 1

1.2.За стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадане от училище:

1.2.1. заявление-декларация по образец от ученика - Приложение Ме 2;

1.2.2. документи, удостоверяващи средномесечния доход на член от семейството за

преходните шест месеца:

Доку менти, доказващи доходит
+ Служебна бележка за доходите на родителите, когато работят по трудово

правоотношение или граждански договор с изх. Ме, необходимите подписи и печат.

> Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се

удостоверяват с документ от НОИ.

“> При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход.
> Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи

в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.



+ Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за

получените през периода пенсии по месеци.

> При разведени родители се представя копие от бракоразводното решение, доходът

на родителя, на когото са присъдени родителските права, и декларация в свободен текст от родителя

за получената в периода издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг (в

случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето, с

което се съжителства. Представя се и актуално съдебно решение за издръжка на децата

ГУдостоверение от съда/.

- За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от

Дирекция “Социално подпомагане”.

-. Ако родителите са безработни - служебна бележка за получаваното обезщетение от

НОИ.

> За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран

съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като за ООД, ЕООД, АД и др.

задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на

декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не

извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността.

В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи

като безработен.

„> Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/,

посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година.
Представя се документ за регистрация като земеделски производител и декларация в свободен текст
за размера на получения доход.

«> За учащите братя и сестри в средни учебни заведения /до 20 г./ се представя

документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година и от който да става

видно дали са получавали или не стипендия през указания период и съответно размера;
“> Родители, които са безработни, но не са регистрирани в Бюрото по труда,

представят клетвена декларация за доходите си, нотариално заверена.
“> За доходите от наеми, хонорари и други доходи родителите представят клетвена

декларация, нотариално заверена.
1.2.3. в зависимост от конкретния случай Комисията може да изисква допълнително

и други документи, които да удостоверят членовете на семейството /Удостоверение за семейно

положение, съпруг/а и деца от Община Русе/

13. За всички ученици, кандидатстващи за месечна стипендия за постигнати резултати
или за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане
от училище, класния ръководител предоставя на комисията справка - извлечение от електронната
платформа на „Школо“ ООД за срочните/годишните оценки и отсъствия с изчислен среден успех и

удостоверяват с подписа си верността на предоставената справка.
1.4. За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

1.4.1. заявление-декларация от ученика по образец -- Приложение Ме 3;



1.4.2. копие на документ за медицинска експертиза, с който е установена степента на

намалена работоспособност или са определени вид и степен на увреждане.

1.5. За стипендия за ученици без родител или с един родител:
1.5.1. заявление-декларация от ученика по образец - Приложение Ме 4

1.5.2. копие на документ, доказващ, че ученикът е без родители или с един родител -
смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и др.

1.6. Учениците желаещи да получават отпусната им стипендия по банков път представят

копие на справка или удостоверение издадено от обслужващата банка за 1ЩВАМ на банкова сметка им

сметка.

2. Еднократни стипендии:
2.1. Мотивирано предложение от класен ръководител представено на заседание на ПС:

2.2. Протокол от Училищна комисия, по стипендиите;

2.3. Решение на ПС във връзка с мотивираното предложение;
2.4. Други, допълнително определени за всеки конкретен случай, документи.

УП. Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, през П

срок на учебната 2021/2022 година продължават да получават същия размер на стипендиите - 21.00

лв., т.к. са отпуснати съгласно Заповед Ме 230/05.11.2021 г. за срока определен в заповедите. При

възникване на основание за получаване на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни

увреждания или за ученици без родители или с един родител, ученикът следва да подаде заявление за

определяне правото за получаване на съответния вид стипендия.

УШ. Документите за кандидатстване се представят в кабинета на завеждащ административна
сума на училището в определения със заповед на директора срок.




