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Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в
Американския колеж в София
Общи положения
1. Настоящите правила уреждат механизма на разпределянето на полагащите се на
Американския колеж в София средства за стипендии по видове стипендии, критерии за
кандидатстване и класиране на учениците, размера на стипендиите, периода, за който се
отпускат, както и реда за предоставяне на стипендиите и документите за кандидатстване.
2. Настоящите правила имат за цел:
2.1.
Да регламентират условията и реда за отпускане на стипендии на учениците в
Американския колеж в София.
2.2.
Да стимулират учениците в Американския колеж в София за постигане на високи
резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.
3. Средства за стипендии:
3.1.
Стипендиите на учениците се финансират от държавния бюджет, като се
определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година, пропорционално на броя на учениците по т. 4.
3.2.
При промяна на броя на учениците в началото на учебната година
разпоредителят с бюджетни средства може да извърши промяна на
разпределението на средствата.
3.3.
Стипендиите се изплащат на учениците след като финансирането по т. 3.1. бъде
получено от Американския колеж в София.
4. Стипендии се отпускат на ученици, които са:
4.1. Записани в българската програма на Американския колеж в София.
4.2. Български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на
Конфедерация Швейцария, както и чужденци с разрешено постоянно
пребиваване в страната.
5. Не се отпускат стипендии на учениците, ако:
5.1. Поведението на ученика не е в съответствие с Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX
от Правилника за дейността на Американския колеж в София.
5.2. Ученикът прекъсне обучението (вкл. за една година по обменна програма).
5.3. Ученикът повтаря учебната година, с изключение на повтарящите по болест.
6. Изразходването на средствата за стипендии се планира, извършва, отчита и контролира
при спазване на всички законови разпоредби на Република България.

7. Президентът на Американския колеж в София определя комисия за стипендиите, в
състава на която влизат членовете на Надзорната комисия на Декана и представители на
администрацията.
8. Комисията за стипендиите:
8.1. Предлага на Президента разпределението на средствата за стипендии за
календарната година.
8.2. Предлага на Президента критерии за отпускане на месечни стипендии.
8.3. Предлага на Президента сумата и периода, за който се отпускат стипендиите.
8.4. Предлага на Президента процедурата, реда и условията за отпускане, както и
образци на документите за кандидатстване за стипендии.
8.5. Предлага на Президента преразпределение на средствата, които не са усвоени
поради липса на ученици, отговарящи на условията.
8.6. Отчита пред Президента изразходваните средства през май и декември всяка
година.
8.7. Изпълнява процедурите за разпределение и предлага на Президента списък на
ученици, на които да бъде отпусната стипендия.
8.8. Предлага на Президента промени и актуализиране на настоящите правила.
9. Президентът на Американския колеж в София:
9.1. Може да върне предложенията на комисията за стипендиите с мотивирано
становище и указания, които са задължителни за комисията.
9.2. Президентът или негов пълномощник представя на ученическия съвет
предложенията на комисията за стипендиите по т. 8.
9.3. Издава заповед за отпускане на стипендиите, която се публикува на сайта на
училището и на друго място, достъпно за учениците, в 3-дневен срок от
издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на
документите за кандидатстване.
Видове стипендии
10. Американският колеж в София предоставя получените средства за отпускане на месечни
стипендии за постигнати образователни резултати.
11. Месечните стипендии се отпускат в началото на всеки учебен срок и се изплащат
еднократно за учебния срок. За първи срок за учебни месеци се считат октомври,
ноември, декември и януари. За втори учебен срок за учебни месеци се считат февруари,
март, април, май и юни.
12. Месечните стипендии се отпускат след класиране на учениците, които са
кандидатствали и отговарят на условията за получаване на стипендия.
Разпределение на средствата за стипендии
13. Средствата за стипендии, неусвоени през календарната година, се прехвърлят и
използват за същата цел през следващата календарна година.
14. 100% от всички средства се разпределят за отпускане на месечни стипендии.

Условия и ред за получаване на стипендиите
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15. За да могат да получават месечна стипендия, учениците трябва да подадат заявление.
16. Месечни стипендии и стипендии по реда на Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
16.1. Ако на ученик, който отговаря на условията за получаване на месечна стипендия
по т. 10., е присъдена стипендия от МОН по реда на Наредбата за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от 22.12.2003 г.,
ученикът има право да получава само една от тези стипендии.
16.2. Ако ученикът по т. 16.1. избере да получава стипендия от МОН по реда на
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби от 22.12.2013 г., ученикът е длъжен да върне получената сума за месеците,
за които двете стипендии се застъпват.
16.3. Ученикът подава декларация за избора си.
17. Право на месечна стипендия:
17.1. Право на месечна стипендия имат учениците с претеглен срочен среден успех
между 5.90 и 6.00 и са включени в Почетния списък на Президента.
17.2. Допълнително, право на месечна стипендия могат да имат учениците с претеглен
срочен среден успех между 5.50 и 5.89 и без нито една оценка по-ниска от 5.00,
включени в Почетния списък на колежа, по низходящ ред на успеха им и до
изчерпване на получените средства по т. 3.
17.3. Право на месечна стипендия имат ученици, чието поведение е в съответствие с
Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от Правилника за дейността на Американския
колеж в София.
17.4. Право на месечна стипендия имат ученици, които покриват изискванията на
програмата “Творчество, действие, служба в полза на обществото” за минимум
75 изпълнени часа за учебна година.
18. Критерии за месечна стипендия
Първи срок
18.1. За ученици от 10., 11. и 12. клас:
18.1.1. Претегленият среден успех на ученика от втория срок на предишната учебна
година е между 5.90 и 6.00 и ученикът е включен в Почетния списък на
Президента.
18.1.2. Допълнително, за ученици със среден успех от втория срок на предишната
учебна година между 5.50 и 5.89, без нито една оценка по-ниска от 5.00 и
включени в Почетния списък на колежа, подредени по низходящ ред на успеха
им и до изчерпване на получените средства по т. 3.
18.1.3. Поведението на ученика е в съответствие с Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от
Правилника за дейността на Американския колеж в София.
18.1.4. Покрито е изискването на програмата “Творчество, действие, служба в полза
на обществото” за минимум 75 изпълнени часа за предишната учебна година.
18.2. За ученици от 9. клас
18.2.1. Претегленият среден успех на ученика от втория срок на предишната учебна
година е между 5.90 и 6.00.
18.2.2. Допълнително, за ученици със среден успех от втория срок на предишната
учебна година между 5.50 и 5.89, без нито една оценка по-ниска от 5.00,
подредени по низходящ ред на успеха им и до изчерпване на получените
средства по т. 3.
18.2.3. Поведението на ученика е в съответствие с Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от
Правилника за дейността на Американския колеж в София.
18.3. За ученици от 8. клас
18.3.1. Учениците, класирани от първо до десето място на приемния изпит на
Американския колеж в София.
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18.3.2. Поведението на ученика е в съответствие с Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от
Правилника за дейността на Американския колеж в София.
Втори срок
18.4. За ученици от 9., 10., 11. и 12. клас
18.4.1. Претегленият среден успех на ученика от първия срок на учебната година е
между 5.90 и 6.00 и ученикът е включен в Почетния списък на Президента.
18.4.2. Допълнително, за ученици със среден успех за първия срок на учебната
година между 5.50 и 5.89, без нито една оценка по-ниска от 5.00 и включени в
Почетния списък на колежа, подредени по низходящ ред на успеха им и до
изчерпване на получените средства по т. 3.
18.4.3. Поведението на ученика е в съответствие с Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от
Правилника за дейността на Американския колеж в София.
18.5. За ученици от 8. клас
18.5.1. Претегленият среден успех на ученика от първия срок на учебната година е
между 5.90 и 6.00, без нито една срочна оценка, по-ниска от 5.00.
18.5.2. Допълнително, за ученици със среден успех за първия срок на учебната година
между 5.50 и 5.89, без нито една оценка по-ниска от 5.00, подредени по
низходящ ред на успеха им и до изчерпване на получените средства по т. 3.
18.5.3. Поведението на ученика е в съответствие с Част 3, I, II и III и Част 4, I и IX от
Правилника за дейността на Американския колеж в София.
19. Сумата на месечната стипендия се определя от комисията за стипендиите на база броя
ученици, които отговарят на критериите по т. 18.
Документи и срокове за кандидатстване
20. Месечна стипендия
20.1. Всички ученици, които отговарят на условията по т. 18 и желаят да
кандидатстват за стипендия, трябва да попълнят електронно заявление за
получаване на месечна стипендия, което ще бъде достъпно на страницата на
колежа, както и в портала на учениците в Google (Student Team Drive).
20.2. Крайният срок за кандидатстване за месечна стипендия ще бъде указан в заповед
от Президента на колежа.
21. Комисията за стипендиите преглежда и одобрява списъка на учениците, които са подали
заявление за получаване на месечна стипендия. Некоректно или непълно попълнени
заявления, както и такива, подадени извън определените срокове, няма да бъдат
разглеждани от комисията за стипендии.
Процедура за изплащане на месечни стипендии
22. Комисията за стипендиите, номинирана от Президента на колежа, изпълнява следните
дейности:
22.1. Преглежда и одобрява подадените от учениците заявленията за получаване на
месечна стипендия;
22.2. Предлага на Президента на колежа списък на учениците, на които да бъде
отпусната месечна стипендия.
23. Президентът на колежа:
23.1. Определя със заповед сроковете за подаване на заявления за месечна стипендия;
23.2. Издава заповед за отпускане на месечна стипендия според писменото
предложение на комисията за стипендии;
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23.3. Заповедта по т. 23.2. включва имената и класа на учениците, сумата на
стипендията, която ще бъде отпусната и периода, за който се отпуска
стипендията;
23.4. Ако стипендията бъде отпусната въз основа на некоректно попълнени
документи, стипендията ще бъде прекратена и всички получени суми трябва да
бъдат незабавно възстановени на колежа от ученика или родителите му.
24. Учениците, на които се отпуска месечна стипендия, ще бъдат уведомени за това по
имейл.
25. Учениците, които ще получават месечна стипендия, трябва да се явят в Учебен отдел, за
да попълнят формуляр с детайлите на банковата сметка, на която ще бъде изплатена
месечната стипендия. Попълнените формуляри ще бъдат съхранявани в Бизнес офиса на
колежа за справка.
26. Изплащането на месечната стипендия ще се извършва чрез банков превод.
Допълнителни разпоредби
§1. Настоящите правила са в съответствие с Постановление на Министерски съвет №328
от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование.
§2. Настоящите правила за отпускане на месечни стипендии подлежат на
преразглеждане от комисията по стипендиите в началото на всяка календарна година,
след получаване на средствата за стипендии от бюджета и в началото на всяка учебна
година.
2.1. Никакви промени или корекции на правилата не могат да служат като причина да
се спират или отнемат вече отпуснати от комисията месечни стипендии.
2.2. Никакви промени или корекции на правилата не могат да бъдат правени по време
на периода, за който е отпусната месечната стипендия.
2.3. Всяка промяна или корекция на правилата трябва да бъде одобрена от Президента
на колежа.
§3. Настоящите правила са публикувани на уеб страницата на Американския колеж
www.acs.bg.
§4. На учениците може да бъде отпускана стипендия, само ако са подали коректно
попълнени заявления за отпускане на месечна стипендия.
§5. Заявления за отпускане на месечна стипендия, подадени извън определените срокове,
няма да бъдат разглеждани от комисията.
§6. Претегленият срочен среден успех се изчислява според Част 3, I. Учебна дейност, т.
4 от Правилника за дейността на Американския колеж.
§7. Настоящите правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно
образование в Американския колеж в София са изготвени в два варианта – на български
и на английски език, като при спорни случаи преимущество ще има текстът на български
език.
§8. Настоящите правила са одобрени от Президента на колежа със заповед № 0095 /
17.12.2018 г.
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