Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР: Д-Р СТОЛИНА ДОБРЕВА

Критерии за допускане до класиране и
критерии и показатели за класиране на учениците
в Национално музикално училище „Любомир Пипков“
за получаване на стипендии след завършено основно образование
I. Ред и критерии за допускане до класиране за получаване на месечна стипендия за
постигнати образователни резултати
Основен критерий за получаване на стипендия за постигнати образователни
резултати е успехът на ученика да бъде в границите Отличен 6,00 – Отличен 5,50.
Стипендията се отпуска за един учебен срок и се изплаща за периода на учебните месеци.
При отпускането на стипендия от началото на учебната година се взема успехът от
предходната учебна година, а при отпускането на стипендия за втория учебен срок –
успехът от предходния срок.
Ученикът попълва формуляр „Заявление-декларация”, с който кандидатства за
получаване на стипендия. Класният ръководител вписва успеха на ученика и се
подписва. Учениците, кандидатстващи за месечна стипендия за постигнати
образователни резултати, чиито документи са подадени в срок и отговарят на
критериите, се допускат до класиране.
Класирането на кандидатите за месечна стипендия за постигнати образователни
резултати се извършва в низходящ ред (от успех Отличен 6,00 към успех Отличен 5,50 ).
Размерът на месечните стипендии за постигнати образователни резултати се
определя, както следва:
 за успех Отличен 6,00 ученикът получава максималния размер на стипендията
60,00 лв.;
 за успех в границите от Отличен 5,75 до Отличен 5,99 ученикът получава
35,00 лв.;
 за успех в границите от Отличен 5,50 до Отличен 5,74 ученикът получава
21,00 лв.
II. Ред и критерии за допускане до класиране за получаване на месечна стипендия
за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Основен критерий за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането е средно-месечният доход на член от
семейството на ученика за предходните 6 месеца да не надвишава размера на средната
минимална работна заплата за страната за същия период. При кандидатстване за
стипендия за I-ви учебен срок периодът е от м.април до м.септември включително. При
кандидатстване за стипендия за II-ри учебен срок периодът е от м.август до м.януари

включително. Стипендията се отпуска за един учебен срок и се изплаща за периода на
учебните месеци.
Ученикът попълва формуляр „Заявление-декларация”, с който кандидатства за
получаване на стипендия. Класният ръководител вписва успеха на ученика и се
подписва. Родителят/попечителят на ученика удостоверява с подписа си, положен върху
формуляра, верността на данните, касаещи дохода на семейството. Към формуляра се
прилагат документи, удостоверяващи доходите на членовете на семейството.
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 – т. 4 и т. 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.
За членове на семейството на ученика се считат 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 живеят с него.
Учениците, кандидатстващи за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането, чиито документи са подадени в срок и
отговарят на критериите, се допускат до класиране. Ученик, чийто среден месечен доход
на член от семейството за предходните 6 месеца е по-голям от изчисления за предходните
6 месеца среден размер на минималната работна заплата за страната, не се допуска до
класиране. Класирането се извършва по успех в низходящ ред.
Размерът на месечните стипендии за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането се определя, както следва:
 за успех в границите от Отличен 6,00 до Мн.добър 5,00 ученикът получава
30,00 лв.;
 за успех до Мн.добър 4,99 ученикът получава 21,00 лв.
III. Ред и критерии за допускане до класиране за получаване на месечна стипендия
за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Ученикът, кандидатстващ за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на
ученици с трайни увреждания, трябва да представи попълнен формуляр „Заявлениедекларация”, придружен с документ, удостоверяващ, че е лице с трайно увреждане по
смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с
увреждания, а именно: "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на
анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности
да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което
органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
Стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска от началото на
месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се
изплаща и за периода на неучебните месеци. За отпускането на този вид стипендии не се
извършва класиране.

Размерът на стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания се
определя на 30,00 лв.
Учениците с право на този вид стипендия, при класиране за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получат и 50% от размера на
последната за периодаэ на учебните месеци.
IV. Ред и критерии за допускане до класиране за получаване на месечна стипендия
за ученици без родители и за ученици с един родител
Ученикът, кандидатстващ за отпускане на месечна стипендия за ученици без
родители и за ученици с един родител, трябва да представи попълнен формуляр
„Заявление-декларация”, придружен със съответен документ, удостоверяващ
обстоятелствата: смъртен акт, съдебно решение, акт за раждане и др. Стипендията за
ученици без родители и за ученици с един родител се отпуска от началото на месеца,
следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща
и за периода на неучебните месеци. За отпускането на този вид стипендии не се извършва
класиране.
Размерът на стипендиите за ученици без родители и за ученици с един родител се
определя на 30,00 лв.
Учениците с право на този вид стипендия, при класиране за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получат и 50% от размера на
последната за периода на учебните месеци.
V. Ред и критерии за отпускане на еднократни стипендии
Еднократни стипендии се отпускат по предложение на комисията за стипендиите
и с решение на Педагогическия съвет на НМУ „Любомир Пипков”.
VI. Срокове за подаване на документи
Учениците попълват формуляр „Заявление-декларация” и го предават на класния
си ръководител.
Документи за отпускане на стипендии:
 за постигнати образователни резултати;
 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
се подават в срокове, определени със заповед на директора за I-ви и II-ри учебен срок.
Документи за отпускане на стипендии:
 за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
 за ученици без родители и за ученици с един родител
се подават в срокове, определени със заповед на директора за I-ви и II-ри учебен срок
или до края на месеца, следващ месеца на възникване на основанието им за получаване.
VII. Допълнителни разпоредби
При недостиг на финансови средства размерът на всички стипендии се намалява
пропорционално с процента на общия дефицит.
Настоящите критерии влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед
№ III – 008/29.09.2020г.

