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Средно училище „Черноризец Храбър“ 

гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com 
 

 
Утвърдил:.......................... 

Елена Кисьова 
Директор на СУ „Черноризец Храбър”  

 

 
АНЕКС КЪМ ПРОЦЕДУРА 

ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

В СУ „Черноризец Храбър” – гр. Пловдив 

 

Днес, 18.04.2022 г., на Педагогически съвет на колектива се подписва Анекс към процедурата за 
отпускане на стипендии в СУ „Черноризец Храбър” – гр. Пловдив със следните нормативни промени: 
Променя се : 

Чл.1.(1) да се чете: 

Чл.1.(1) (Изм., в сила от 01.02.2022 г.) Стипендии се отпускат на ученици от СУ  „Черноризец Храбър”–гр. 

Пловдив в дневна и индивидуална форма на обучение  и при обучение чрез работа (дуална система на 

обучение) след завършено основно  образование, които са: 

Към Чл. 4.(1) се добавя т.6: 

6. (Нова, в сила от 01.02.2022 г.)  При обучение чрез работа (дуална система на обучение). 

Съдава се нов Чл. 11: 

Чл.11. (1) (Нова, в сила от 01.02.2022 г.) Стипендия за ученици които се обучават в дуална система на 
обучение в класовете от първи гимназиален етап.  
(2) Месечните стипендии за  ученици които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи 
гимназиален етап са в размер на 33,00 лв.  
(3) Условия за получаване на стипендия: 
 1. Ученикът се обучава по дуална система и се взима под внимание следния успех: 
- За учениците от 8 клас се взима под внимание успехът от националното външно оценяване (получен от 
сбора на точките от теста по математика и теста по БЕЛ) не по- нисък от 130 т.,  когато се кандидатства за 
стипендия за първия учебен срок и успех 
- За учениците от 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 клас чиито среден успех от предходната учебна година е не по-

нисък от много добър (4,00),  когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок; 

- чиито среден успех от първия учебен срок е не по-нисък от много добър (4,00), когато  се кандидатства за 

стипендия за втория учебен срок при ученици 

2. Неизвинени отсъствия не повече от 5 . 
 (4) Ученик губи право на стипендия:  
1.Повтаря учебната година; 
2. Има наказание, наложено с решение на Педагогическия съвет, за срока на наказанието; 
3. Допусне 5 (пет) неизвинени отсъствия до края на учебния срок в който са допуснати отсъствията.  
4. Допусне 8 (осем) неизвинени или повече отсъствия до края на учебната година;  
5. Регистрирани до 3 отзива в дневника относно, разваляне на дисциплината, несериозно поведение и 
отношение в процеса на обучение губи стипендията за месеца в които са регистрирани забележките. 
6 .Ученик, подал декларация /Приложение №7/  с невярно съдържание се лишава от стипендия до края на 
обучението си. 
7. Ученик, напуснал училището по собствено желание или изключен и не продължил обучението си, връща 
получените стипендии.  
(5) Когато ученик е класиран за стипендия в дуална система на обучение и едновременно за стипендия за 
отличен успех, има право да получи и 50 на сто от размера й.  
(6) Ученик класиран за повече от един вид стипендия подава заявление в свободен текст коя стипендия 
избира да получава . 
(7) Кандидатстването за месечна стипендия за  ученици които се обучават в дуална система на обучение в 
класовете от първи гимназиален етап с става с попълване на декларация /Приложение № 7/. 
Създава се нова декларация /Приложение №7/ 
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Приложение № 7 
 
 
 
 
 
До 
Директора  
на СУ „Черноризец Храбър“ 
гр. Пловдив 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 
за кандидатстване за месечна  стипендия при  обучение чрез работа /дуална форма на обучение/ в 

класовете от първи гимназиален етап 

От………………………………………………………………………………………………………………................................. 
(име, презиме и фамилия) 

живущ(а) в гр./с………………………….., община……………………….., област………………………………………… 
ж.к./ул. ………………………………………...............................№………., бл. …….., вх. …….., ет. ……, ап. ……………  
тел. за контакти…………………........................., ученик/ученичка в……………………….клас през учебната 
201…/201…година в СУ „Черноризец Храбър“, дневна/индивидуална форма на обучение. 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Желая да получавам месечна стипендия за обучение чрез работа /дуална форма на обучение/ през 
……………….срок на учебната 202…/202… година. 
I. Декларирам: 

1. Среден успех ………………… от предходния срок/учебна година                           
(излишното се зачертава) 

2. Брой неизвинени отсъствия от предходния учебен срок/от предходната учебна година 
……………………………………….                                         (излишното се зачертава) 

3. Не съм прекъсвал/а обучението си. 
4. Не съм повтарял учената година. 
5. Запознат/а съм с Процедурата за отпускане на стипендии на учениците в СУ „Черноризец Храбър“ – 

гр. Пловдив 
6. Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс и получаваната неправомерно стипендия подлежи на връщане. 
Дата:…………………..                                                                    Подпис на заявителя:…………………………………  
гр. Пловдив 

II. Декларирам: 

1. Запознат/а съм с Процедурата за отпускане на стипендии на учениците в СУ „Черноризец Храбър“ – 
гр. Пловдив 

2. Давам съгласието си името, средния успех, броя на неизвинени отсъствия и вида на стипендията, за 
която кандидатства детето ми, да бъдат публикувани в интернет страницата на училището и изнесени 
на видно място в училищната сграда. 

Дата:…………………………….                                            
………………………………………………………………………………. 
гр. Пловдив                                                                        (трите имена и подпис на родителя/попечителя) 
III. Декларирам, че: 

1. Успехът от предходния срок/учебна година  е 
…………………………………………………………………… 

(излишното се зачертава) 
2. Неизвинените отсъствия от предходния срок/учебна година са……………………………………….. 

(излишното се зачертава) 
3. Към момента на кандидатстване за стипендия на ученика/ученичката не са наложени наказания от 

Педагогическия съвет. 
4. Ученикът/ученичката не е прекъсвал/а обучението си. 
5. Ученикът/ученичката не повтаря учебната година. 

Дата:……………………….                                   Класен 
ръководител:…………………………………………………………. 

(име и фамилия, подпис) 
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