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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 
за разпределение на средствата по видове стипендии за допускане и показатели за 

класиране на ученици за различните видове стипендии; размер на всеки вид стипендия 

и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за учебна година; условия и реда за 

предоставяне на всеки вид стипендия; документи за кандидатстване на учениците след 

завършено основно образование, съгласно ПМС № 33 от 15.02.2013 г. 

 
I. Критерии за допускане до класиране на ученици за всички видове 

стипендии: 
1. Учениците да са в дневна или индивидуална форма на обучение след 

завършено основно образование. 
2. Да нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет- до 

заличаването му. 
3. Да не повтарят учебната година, с изключение по болест. 

 
II. Критерии и показатели за класиране на ученици за различните 

видове стипендии, размер, период на получаване, условия и ред за 
отпускане. 

 
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати (Чл. 4, ал.1, 

т.1) 
1.1 Стипендията е в размер както следва: 

- За отличен успех 6.00 - 30 лева 
- За отличен успех 5.50-5.99 - 25 лева 

1.2  Критерии за класиране на подалите заявление: успех не по-малък от 
отличен 5,50 

1.3 Периода за отпускане на стипендията е един учебен срок. 
1.4 При наложено наказание на ученика с решение на педагогическия съвет, 

ученикът губи право на стипендия до заличаване на наказанието. 
 

2. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и 
предотвратяване от отпадане (Чл. 4, ал.1, т.2) 

2.1 Стипендията е в размер:  
- За среден доход на член от семейството МРЗ- 21 лева. 

2.2. Критерии за класиране на подалите заявление-декларация: 
- Ученици с месечен доход на член от семейството под установения за 

страната МРЗ за предходните 6 (шест) месеца. 
- Успех равен или над мн. добър 4,50 
- Класирането се извършва по следния критерий: месечен доход на член 

от семейството в нарастващ ред. 
2.3. Период за който се отпуска стипендията е един учебен срок. 
2.4. При наложено наказание на ученика с решение на педагогическия съвет, 
ученикът губи право на стипендия до заличаване на наказанието. 



2.5. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се 
включват всички доходи получени през последните 6 (шест) месеца суми от: 

- Доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица; 

- Пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена 
работоспособност; 

- Месечни помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца; 
- Месечни помощи по реда на закона за социално подпомагане; 
- Обезщетения по реда на Кодека за социално осигуряване, без 

еднократните помощи; 
- Присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на 

постановлението 
2.6. Заявлението-декларация за дохода на семейството трябва да бъде 
подписано от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат 
съответните документи. 

 
3. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (Чл. 4, 

ал.1, т.3) 
3.1 Стипендията е в размер на 25 лв 
3.2 Периода за който се отпуска е една година 
3.3 Не се извършва класиране. 
3.4 Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през 

който е възникнало основанието за получаването и. 
3.5 При наложено наказание с решение на педагогическия съвет, ученикът 

губи правото на стипендия, до заличаване на наказанието. 
3.6 Учениците да отговарят на условието по смисъла на §1 т.2 от Закона за 

интеграция с увреждания- „човек с трайно увреждане” е лице, за което 
органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена 
работоспособност или вид степен на увреждане 50 или над 50 на сто. 

 
4. Месечни стипендии за ученици без родител/и (Чл. 4, ал.1, т.4 и Чл. 4, ал.2) 

4.1 Стипендията е в размер на 25 лв. 
4.2 Периода за който се отпуска е за една година. 
4.3 „Ученик без родител” е ученик, чиито родители са починали, лишени от 

родителски права или поставени под пълно запрещение. 
4.4 Не се извършва класиране. 
4.5 Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през 

който е възникнало основанието за получаването и. 
4.6 При наложено наказание с решение на педагогическия съвет, ученикът 

губи правото на стипендия, до заличаване на наказанието. 
 
III. 2. Стипендии по чл.5 ал.1 (еднократни стипендии). 

1. Еднократна стипендия за преодоляване от ученика еднократни 
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование (чл. 5, 
ал.1, т.1) 

1.1. Стипендията е в размер – до 50 лв. 
2. Еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност. 
2.1. Стипендията е в размер както следва: 

- Класиран на национален кръг на олимпиада - до 50 лв. 
- Заето от първо до трето място на спортно състезание – национално/ 

републиканско/държавно първенство – до 50 лв. 



3. Комисията по стипендии отправя мотивирано предложение до 
Педагогическия съвет. 

4. След решение на Педагогическия съвет се отпуска еднократна стипендия със 
заповед на директора на училището. 

5. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж 
в рамките на един учебен срок. 

6. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава 
месечна стипендия. 

7. За еднократните стипендии не се прави класиране. 
8. При наложено наказание с решение на педагогическия съвет, ученикът няма 

право да получи еднократна стипендия. 
 
III.3. Стипендии по чл. 6, ал.1 (стипендии, които се предоставят целево на 
ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му). 
1. Средствата за целевите стипендии са част от средствата по чл.4, ал.1, т.2 и чл. 5, 

ал.1. 
2. Разходите, за които се отпускат целевите стипендии се доказват с разходно 

оправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по 
предназначение. 

3. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е 
представен документ по т.2, получената сума се възстановява на училището от 
ученика или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен. 

4. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основание за 
получаване на еднократна стипендия по чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 

5. Целеви месечни стипендии. 
5.1. Стипендията е в размер на .- до 100 лв. 
5.2. Критерии за класиране на подалите заявления-декларация: 

- ученици със среден месечен доход на член от семейството под 
установената за страната МРЗ за предходните 6 (шест) месеца. 

- Успех равен или над много добър 4,50. 
- Класирането се извършва по следния критерий: със среден месечен 

доход на член от семейството в нарастващ ред. 
5.3. Периода за отпускане на стипендията е един учебен срок. 
5.4. Класирането за предоставяне на месечната целева стипендия се извършва 

отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл.4, 
ал.1, т.2 

5.5. При наложено наказание с решение на педагогическия съвет, ученикът 
губи право на стипендия, до заличаване на наказанието. 

 
III. Необходими документи за кандидатстване: 
1. За месечни стипендии по чл.4, ал.1, т.1 - заявление- декларация по 

образец. 
2. За месечни стипендии по чл.4, ал.1, т.2 и чл.6, ал.1 - месечни целеви 

стипендии: 
2.1 Попълнен формуляр на заявление-декларация по образец, подписан от 

ученика и родител/настойник/попечител. 
2.2. Служебни бележки, удостоверяващи месечния доход на семейството за 

съответния период от предходните 6 (шест) месеца. 
2.3. Служебна бележка от учебното заведение, в което учи брат/сестра на 

кандидата, ако има такива. 
2.4. При наличие на безработен родител или родител без доходи- декларация, 

че няма постоянна работа и не е получавал доходи за съответния период. 



3. За месечните стипендии по чл.4, ал.1, т.3 - заявление- декларация по 
образец и копие от ТЕЛК решение 

4. За месечните стипендии по чл.4, ал.1, т.4 и Чл. 4, ал.2 - заявление- 
декларация по образец и копие от акт за смърт. 

5. За еднократните стипендии по чл. 5, ал.1, т.1 и еднократна целева 
стипендия по чл.6, ал.1 се подава мотивирано заявление до директора на 
училището от родител/настойник/попечител. 

6. За еднократните стипендии по чл. 5, ал.1, т.2 се подава мотивирано 
заявление до директора на училището от класния ръководител на 
ученика. 

7. Класните ръководители изготвят списък на учениците. Кандидатстващи 
за различните видове месечни стипендии и полагат подпис, че са 
приложени необходимите документи към всяко заявление. 

8. Класните ръководители съхраняват копие от документа на ученик, 
кандидатстващ за месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.3, чл.4, ал.1, т.4 и чл. 
4, ал.2 в личния картон на ученика и го прилагат към документите за 
кандидатстване за следващ период. 


