СТИПЕНДИИ
ЗА І УЧЕБЕН СРОК 2021 – 2022 Г.

( може да се получава само една от посочените стипендии)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА -

15.10. 2021 г.
1. Стипендия за отличен успех (голяма по размер):
общ успех от 5.50 до 6.00 за учебната 2020 - 2021г.
2. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ (средна по размер):
МИНИМАЛЕН МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
(01.03.2021 – 31.08.2021 г) - ДО

650.00 лв.- СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

МИНИМАЛЕН ОБЩ УСПЕХ ОТ УЧ. 2020-2021 г -

ДОБЪР 4.50

3. Стипендия за ученици с трайни увреждания
(най-голяма по размер): медицински документи
4.Стипендия за ученици без родител(и)
(най-голяма по размер): копие на смъртен акт
Забележка: Ако ученикът e с трайни увреждания или без родител (и) е и отличник,
той подава заявление и за стипендия за отличен успех и ще получи към стипендията за
трайни увреждания или за без родител (и) и ½ от стипендията за отличен успех.

5. СТИПЕНДИЯ ЗА ТРАНСПОРТНА КАРТА или
ОБЩЕЖИТИЕ

(най-малка по размер):

МИНИМАЛЕН МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
(01.03.2021 – 31.08.2021 г) - ДО

НЕ СЕ ИЗИСКВА УСПЕХ

650.00лв.- СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

СТИПЕНДИИ
ЗА І УЧЕБЕН СРОК 2021 – 2022 Г.

за ученици в дуална форма на обучение
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА -

15.10. 2021 г.
1. Всички ученици в дуална форма на обучение подават Заявление по образец.
2. Ученици в дуална форма на обучение, които са с отличен общ успех от
предходната 2020 - 2021 уч.година, подават и Заявление за стипендия за
постигнати високи резултати в учебния процес и ще получат към стипендията за
дуална форма на обучение допълнително с до 50 % от степендията за високи
резултати.
3. Ученици в дуална форма на обучение, които са без родител(и), подават и
Заявление за ученици без родител(и) и ще получат към стипендията за дуална
форма на обучение допълнително с до 50 % от степендията за ученици без
родител(и).

