


2. Успех - от 4.00 до 

5,49     

3. Не повече от 5 

отсъствия по 

неуважителни 

причини за 

предходния учебен 

срок 
 

4. Няма наложени 

санкции от ПС 

4. Сл. бележка от Агенция по заетостта за 

регистрация  . 

 (При липса на доход или регистрация в 

Агенция по заетостта за посочения период, 

участника се декласира)  

 5. Удостоверение за получени помощи по 

ЗСПД, ЗСП и КСО.                                                                                 

6. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК, ако някой 

от семейството притежава такъв                                              

7. При починал родител - копие на смъртен 

акт и у-то за раждане на ученика 

8. Ако член от семейството има регистрирана 

фирма, е земеделски производител или има 

др. доходи от извънтрудови правоотношения 

за 2020 г., доходите се доказват с  

декларация (при кандидатстване за 

стипендия през 1 уч. срок) или представяне 

на копие от заверена данъчна декл. по чл.50 

от ЗДДФЛ-2021 (при кандидатстване за 

стипендия през 2 уч. срок) ; При липса на 

подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ-

2021 родител писмено декларира в училище , 

че след подаване на декларацията в срок до 

15 май 2022 г. е длъжен да представи в 

училище документа. 

9.1. Копие от свидетелство за основно 

образование през първия срок за учениците 

от VIII клас. 

9.2. Разпечатка от ШКОЛО на успеха от 

предходната учебна година или предходния 

срок, заверени от настоящия кл. ръководител 

за учениците от IХ до ХII клас. 

 /§5 от ПМС №328/21.12.2017 г./ 

*Забележка: Изключения не се допускат. 

Доказването на дохода се удостоверява с 

горепосочените документи.  

3. За подпомагане на 

ученици с трайни 

увреждания  и на 

ученици със специални 

образователни 

потребности /8-12 кл./ 
/включително и тези ученици 

със СОП, които са завършили 
VII клас с удостоверение за 

завършен VII клас и са 

продължили обучението си в 
класовете от първи или втори 

гимназиален етап.   

чл.4, ал.1, 

т.3 

и 

чл. 1, ал.2 

40,00 лв. От началото на 

месеца, следващ 

месеца, през 

който е 

възникнало 

основанието за 

получаването 

За учебна 

година 

не 1. Удостоверение от 

ТЕЛК   

2. Експертно 

решение на ТЕЛК 

1. Заявление - декларация  Образец 3 
2. Копие на удостоверение от ТЕЛК 

3. Карта за първична оценка на общото 

развитие на ученик със специални 

образователни потребности.  

  



4. За ученици  без 

родители 

чл.4, ал.1, 

т.4 

40,00 лв. От началото на 

месеца, следващ 

месеца, през 

който е 

възникнало 

основанието за 

получаването 

За учебна 

година 

не 1. Починали 

родители или 

лишени от 

родителски права, 

или поставени под 

пълно запрещение 

1. Заявление - декларация  Образец 4 
2.Акт за раждане                                                                      

3. Копия на смъртните актове или решение 

на съда  

5. За ученици  с един 

родител 

чл.4, ал.2 40,00 лв. От началото на 

месеца, следващ 

месеца, през 

който е 

възникнало 

основанието за 

получаването 

За учебна 

година 

не 1. Починал родител 

или лишен от 

родителски права, 

или поставен под 

пълно запрещение  

1. Заявление - декларация  Образец 5 

2. Акт за раждане                                                                      

3. Копие на смъртния акт на родителя или  

решение на съда  

 

II. ЕДНОКРАТНИ 

СТИПЕНДИИ 
чл.5  

1. Преодоляване от 

ученика на еднократни 

социални 

обстоятелства, 

свързани с достъпа му 

до образование  (за 

пътни разходи, учебни 

средства и помагала 

при смърт на родител, 

при природни бедствия, 

пожар) 

чл.5, ал.1, 

т.1 

не повече 

от 60,00лв. 

Веднъж на срок Еднократно не 1. Доходи на член от 

семейството -  не 

по-висок от средния 

размер на МРЗ лв. за 

разглеждания 

период 

2.Успех – над 4.00; 

3. Не повече от 5  

отсъствия по 

неуважителни 

причини за 

предходния учебен 

срок 

1. Заявление - декларация Образец 6 

2.1. Копие от свидетелство за основно 

образование през първия срок за учениците 

от VIII клас. 

2.2. Разпечатка от ШКОЛО на успеха от 

предходната учебна година или предходния 

срок, заверени от настоящия кл. ръководител 

за учениците от IХ до ХII клас. 

 /§5 от ПМС №328/21.12.2017 г. 

3.  Документи за месечен доход на членовете 

от семейството , съгл. §2, §3, §4 от ПМС 

№328/21.12.2017г./ 

-служебна бележка/удостоверение за доходи 

от работодател по образец; 

-копие на протокол от Окръжен съд за 

определяне на издръжка.                                                                                                                                                                              

4. Служебна бележка за учащ брат и/или 

сестра                            

5. Сл. бележка от Агенция по заетостта за 

регистрация  

(При липса на доход или регистрация в 

Агенция по заетостта за посочения период, 

участника се декласира)                                                                                                                                                    

6. Удостоверение за получени помощи по 

ЗСПД, ЗСП и КСО.                                                                                 

7. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК, ако някой 

от семейството притежава такъв                                              

8. При починал родител - копие на смъртен 

акт и у-то за раждане на ученика                                                                   

9. Ако член от семейството има регистрирана 

фирма, е земеделски производител или има 



др. доходи от извънтрудови правоотношения 

за 2020 г., доходите се доказват с  

декларация (при кандидатстване за 

стипендия през 1 уч. срок) или представяне 

на копие от заверена данъчна декл. по чл.50 

от ЗДДФЛ-2021 (при кандидатстване за 

стипендия през 2 уч. срок) ; При липса на 

подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ-

2021 родител писмено декларира в училище , 

че след подаване на декларацията в срок до 

15 май 2022 г. е длъжен да представи в 

училище документа. 

*Забележка: Изключения не се допускат. 

Доказването на дохода се удостоверява с 

горепосочените документи. 

2. Постигнати високи 

резултати в 

учебната,извънкласнат

а или извънучилищна 

дейност (олимпиади, 

състезания, конкурси) 

чл.5, ал.1, 

т.2 

40,00 лв. Веднъж на срок Еднократно не 1. Представена 

грамота или 

сертификат за 

призово място 

(1,2,3-то)                                  

2. Успех - над 5,00; 

1. Заявление - декларация  Образец 1 

2. Грамота или друг документ, 

удостоверяващ  индивидуално участие в 

олимпиада, конкурс или състезание на 

областно, национално и международно ниво.                                                                                     

3.1. Копие от свидетелство за основно 

образование през първия срок за учениците 

от VIII клас. 

3.2. Разпечатка от ШКОЛО на успеха от 

предходната учебна година или предходния 

срок, заверени от настоящия кл. ръководител 

за учениците от IХ до ХII клас. 

 /§5 от ПМС №328/21.12.2017 г. 

III. ЦЕЛЕВИ 

СТИПЕНДИИ 
чл.6 

      

 

1. За подпомагане 

достъпа до образование 

и предотвратяване на 

отпадането, като част 

от средствата да се 

предоставят за 

покриване на конкр. 

разходи, свързани с 

обучението му (пътни 

разходи) 

чл.6, ал.1,  

във връзка с 

чл. 4 , ал. 1, 

т.2 

Размера на 

картата за 

пътуване, но не 

повече от  

40,00 лв. 

Начало на 

учебната година 

и начало на 

втори учебен 

срок 

Всеки учебен 

месец 

да 1. Доходи на член от 

семейството -  не 

по-висок от средния 

размер на МРЗ лв. за 

разглеждания 

период 

2. Успех –над  4.00;                                

3. Не повече от 5  

отсъствия по 

неуважителни 

причини за 

предходния уч. срок 

1. Заявление - декларация Образец 6 

2.1. Копие от свидетелство за основно 

образование през първия срок за учениците 

от VIII клас. 

2.2. Разпечатка от ШКОЛО на успеха от 

предходната учебна година или предходния 

срок, заверени от настоящия кл. ръководител 

за учениците от IХ до ХII клас. 

 /§5 от ПМС №328/21.12.2017 г. 3.  

Документи за месечен доход на членовете от 

семейството, съгл. §2, §3, §4 от ПМС 

№328/21.12.2017г./ 

-служебна бележка/удостоверение за доходи 

от работодател по образец; 

-копие на протокол от Окръжен съд за 

определяне на издръжка.                                                                                                                                                                                             

4. Служебна бележка за учащ брат и/или 

сестра                               



5. Сл. бележка от Агенция по заетостта за 

регистрация  

(При липса на доход или регистрация в 

Агенция по заетостта за посочения период, 

участника се декласира)                                                                                

6. Удостоверение за получени помощи по 

ЗСПД, ЗСП и КСО                                                                                     

7. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК, ако някой 

от семейството притежава такъв                                           

8. При починал родител - копие на смъртен 

акт и у-то за раждане на ученика                                                           

9. Документ за извършен разход- всеки месец  

10. Ако член от семейството има 

регистрирана фирма, е земеделски 

производител или има др. доходи от 

извънтрудови правоотношения за 2020 г., 

доходите се доказват с  декларация (при 

кандидатстване за стипендия през 1 уч. срок) 

или представяне на копие от заверена 

данъчна декл. по чл.50 от ЗДДФЛ-2021 (при 

кандидатстване за стипендия през 2 уч. 

срок); При липса на подадена декларация по 

чл. 50 от ЗДДФЛ-2021 родител писмено 

декларира в училище , че след подаване на 

декларацията в срок до 15 май 2022 г. е 

длъжен да представи в училище документа. 

*Забележка: Изключения не се допускат. 

Доказването на дохода се удостоверява с 

горепосочените документи. 

2. Преодоляване от 

ученика на еднократни 

социални 

обстоятелства, 

свързани с достъпа му 

до образование,  като 

част от средствата да се 

предоставят за 

покриване на 

конкр.разходи, 

свързани с обучението 

му (за учебни средства и 

помагала, пътни 

разходи) 

чл.6, ал.1, 

във връзка с 

чл. 5 , ал.1 т. 

1 

До 60,00лв. Веднъж на срок Еднократно не 1. Доходи на член от 

семейството -  не 

по-висок от средния 

размер на МРЗ лв. за 

разглеждания 

период 

2.Успех – над  4.00; 

3. Не повече от 5  

отсъствия по 

неуважителни 

причини  за 

предходния  уч. 

срок 

1. Заявление - декларация Образец 6 

2.1. Копие от свидетелство за основно 

образование през първия срок за учениците 

от VIII клас. 

2.2. Разпечатка от ШКОЛО на успеха от 

предходната учебна година или предходния 

срок, заверени от настоящия кл. ръководител 

за учениците от IХ до ХII клас. 

 /§5 от ПМС №328/21.12.2017 г./ 

3.Документи за месечен доход на членовете 

от семейството, съгл. §2, §3, §4 от ПМС 

№328/21.12.2017г./  

-служебна бележка/удостоверение за доходи 

от работодател по образец; 

-копие на протокол от Окръжен съд за 

определяне на издръжка.                                                                                                                                                                                           

4. Сл. бележка за учащ брат и/или сестра                                

5. Сл. бележка от Агенция по заетостта за 

регистрация 



(При липса на доход или регистрация в 

Агенция по заетостта за посочения период, 

участника се декласира)                                                                                       

6. Удостоверение за получени помощи по 

ЗСПД, ЗСП и КСО                                                                                       

7. Удост-е от ТЕЛК/НЕЛК, ако някой от 

семейството притежава такъв                                                  

9. При починал родител - копие на смъртен 

ат и у-то за раждане на ученика                                                                                                            

10. Документ за извършен разход 

11. Ако член от семейството има 

регистрирана фирма, е земеделски 

производител или има др. доходи от 

извънтрудови правоотношения за 2020 г., 

доходите се доказват с  декларация (при 

кандидатстване за стипендия през 1 уч. срок) 

или представяне на копие от заверена 

данъчна декл. по чл.50 от ЗДДФЛ-2021 (при 

кандидатстване за стипендия през 2 уч. срок) 

; При липса на подадена декларация по чл. 50 

от ЗДДФЛ-2021 родител писмено декларира 

в училище , че след подаване на 

декларацията в срок до 15 май 2022 г. е 

длъжен да представи в училище документа. 

 

*Забележка: Изключения не се допускат. 

Доказването на дохода се удостоверява с 

горепосочените документи. 

 

 

• На основание чл. 1, ал. 1 от Постановление № 328/ 21.12.2017 г. на МС отпускане на стипендии на ученици в дневна форма на обучение 

след завършено основно образование при условията и по реда на постановлението . 

• На основание чл. 1, ал. 2 от постановлението отпускане на стипендии на ученици и на ученици със специални образователни потребности, 

които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори 

гимназиален етап.   

• На основание чл. 1, ал. 3 от постановлението преустановяване на изплащането на стипендии на ученици, прекъснали обучението си или 

повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест, както и при  наложена санкция по предложение на педагогическия 

съвет от месеца на налагането й до заличаване на санкцията.   

• На  основание чл. 7. ал.(1) от постановлението ученик може да кандидатства за  повече от един вид  месечна стипендия, включително месечна стипендия 

по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. 

• На основание чл. 7. ал. (3) от постановлението учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера .   

• На основание чл. 7. ал. (4) от постановлението еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. 

• На основание чл. 7. ал. (5) от постановлението за едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на 

еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 6, ал. 1 



Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии 
 

Класирането на кандидатите се извършва по формула: 
 

• За стипендия за постигнати образователни резултати: 
 

А–В/5= С,   където A - успех; B - отсъствия;  1/5 – коефициент на тежест 
 

Табл.1. 
 

Успех 

на 

ученика 

Брой 

отсъствия по 

неуважителни 

причини 

Брой точки, изчислени по 

формула А–В/5= С, 

където A - успех; B - 

отсъствия;  1/5 – коефициент 

на тежест 

Размер на 

месечната 

стипендия 

Забележка 

5,50- 6,00 До 5 от 5.50 т. – до 6.00 т. 40,00 лв. 
При отпускане на стипендия от 

началото на VIII клас/за първи 

учебен срок/ се взема средният 

успех от НВО по Български език 

и литература и по Математика от 

свидетелството за основно 

образование 

5,50- 6,00 До 5 от 4.70 т. –  до 5.49 т. 35,00 лв. 

5,50- 6,00 До 5 от 4.50 т. – до 4.69 т. 30,00 лв. 

 

• За стипендия за  подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането, като част от средствата да се предоставят за покриване на конкр.разходи, 

свързани с обучението му:    

D+A+B=C,  където A - точки за успех; B - точки за отсъствия; D - точки за среден месечен доход на член от семейството, 

C- общо точки 
 

Табл.2. 
 

Доход Точки Успех Точки 

Отсъствия по 

неуважителни 

причини 

Точки 

Размер на 

месечната 

стипендия 

До 650,00 лв. 40 от 4,50 до 5,49 40 0 20 25,00 лв. 

До 650,00 лв. 40 от 4,00 до 4,49 20 0 20 23,00 лв. 

До 650,00 лв. 40 от 4,00 до 4,49 20 до 5 0 21,00 лв. 
     
  



СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ  

      За I срок – от 01.10.2021 г. до 22.10.2021г. /вкл./; 

      За II срок – от 04.03.2022 г. до 25.03.2022 г. /вкл./; 

 
ПОСТОЯННА  УЧИЛИЩНА  КОМИСИЯ ЗА СТИПЕНДИИ 
 

• Председател: Елена Петрова -ЗД по УД 

• Членове:   

➢ Иванка Атанасова- старши учител по ХООС 

➢ Мария Димитрова- старши учител по Физика и астрономия  

➢ Емине Али- старши учител по География и икономика 

➢ Фатме Муса- старши учител по Биология и ЗО 

➢ Андреяна Стайкова- главен счетоводител 

➢ Назмие Еминова- оперативен счетоводител 

 


