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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ 

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

Критерии:  

успех от предходен период  

Допълнителни критерии  

6.00  - не повече от 20 неизвинени отсъствия от учебни занятия  

- до 5 неизвинени отсъствия за съответния месец  

трети допълнителен критерий  

– до 220 (извинени и неизвинени) отсъствия за предходния 

учебен срок. 

От 5.50 до 5.99  - не повече от 20 неизвинени отсъствия от учебни занятия  

- до 5 неизвинени отсъствия за съответния месец  

– до 220 (извинени и неизвинени) отсъствия за предходния 

учебен срок. 

От 5.00 до 5.49  - размер на доход на член от семейството не по –висок от 

минималната работна заплата за съответния преходен период;  

- не повече от 20 неизвинени отсъствия от учебни занятия  

- до 5 неизвинени отсъствия за съответния месец  

– до 220 (извинени и неизвинени) отсъствия за предходния 

учебен срок. 

От 4.50 до 4.99  - размер на доход на член от семейството не по–висок от 

минималната работна заплата за съответния преходен период;  

- не повече от 20 неизвинени отсъствия от учебни занятия  

- до 5 неизвинени отсъствия за съответния месец  

– до 220 (извинени и неизвинени) отсъствия за предходния 

учебен срок.  
 

 

         РАЗДЕЛ ВТОРИ 

I. Размерът на всички видове стипендии за първи учебен срок на учебната 2019/2020 година 

да бъде както следва: 

1. За постигнати образователни резултати (до края на първи срок) 

 Отличен успех от 5.50 до 5.99  – 40 лв. 

 Отличен успех  6.00   – 50 лв. 

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и доходи на родители до 

средната минимална заплата за страната на човек от семейството (до края на първи срок) 

 Ученици с успех от Мн. добър (4,50) до Мн. добър (4,99)   – 25 лв. 

 Ученици с успех от Мн. добър (5,00) до Мн. добър (5,49) – 30 лв. 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания, считано от 01.10.2019г. до 31.09.2020г. – 50 лв. 

4. За ученици без родители, считано от 01.10.2019г. до 31.09.2020г. – 50 лв. 

                                                                                           

 


