
Извадка от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 за II -ри срок на учебната 2019 / 2020 година 

в ПГЧЕ " Васил Левски  гр. Бургас   

 

III. Видове стипендии: 

Според чл. 4.,5., 6 и 7 от Постановление № 328  ОТ 21 .12. 2017 г. на  МС в ПГЧЕ " Васил 

Левски " гр. Бургас се предоставят следните видове стипендии: 

       Месечни стипендии: 

1.1. постигнати образователни резултати; 

1.2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

1.3. подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

1.4. ученици без родители. 

1.5.ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи 

гимназиален етап; 

1.6.ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитените от държавата 

специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг 

от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година. 

2.В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един 

родител по предложение на комисията по чл. 8. 

3.Стипендиите по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се отпускат от началото на всяка учебна година 

и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните 

месеци. 

4.Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 се отпускат от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и 

за периода на неучебните месеци. 

5.Стипендиите по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се предоставят след класиране на учениците. За 

всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се извършва отделно класиране. 

6.За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 не се извършва класиране.  

Еднократни стипендии: 

1.Еднократни стипендии за: 

1.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование; 

1.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.  

2.За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките 

на един учебен срок. 

3.Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, 

определени за стипендии по бюджета на училището. 

4.За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране. 

Целеви стипендии: 

1.Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 

5, ал. 1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с 

обучението му. 

2.Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с 

разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по 

предназначение. 



3.Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 се 

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

която не се предоставя целево на учениците. 

4.Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен 

документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия 

законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.  

Други стипендии : 

 1.Ученикът 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. 

2.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 й. 

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

стипендия. 

4.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. 

 

IV. Kритерии за допускане до класиране :  

1. За месечните стипендии :  

1.1.за постигнати образователни резултати при успех на ученика равен или по-висок от  

Отличен ( 5.50 ) за предходна учебна година за стипендия за първи учебен срок и успех равен 

или по-висок от Отличен ( 5.50 ) за първи учебен срок за стипендия за втори учебен срок. 

 1.2.за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането при 

деклариране на доход минималната работна заплата за страната на член от семейството за 

предходните 6 месеца и предоставяне на необходимите документи за това и успех на ученика 

равен или по-висок от Много добър ( 4,50 ) за предходна учебна година за стипендия за първи 

учебен срок и успех равен или по-висок от Много добър ( 4,50) за първи учебен срок за 

стипендия за втори учебен срок. 

1.3.за подпомагане на ученици с трайни увреждания при предоставяне на необходимите 

медицински документи , доказващи „Лице с трайно увреждане“ определено в § 1, т. 2 от 

допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.   

1.4.за ученици без родители при предоставяне на необходимите документи , доказващи 

че, „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски 

права или поставени под пълно запрещение, според допълнителните разпоредби на 

Постановлението.  

2.За еднократни стипендии: 

2.1.за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование при подаване на заявление до Комисията и докладна записка от 

класния ръководител, където обстоятелствено се излагат всички факти, довели до 

подаването на заявлението. 

2.2.за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта при подаване на заявление и 

предоставяне на сертификати, грамоти и др.,доказващи причината за заявлението. 

3.Целеви стипендии 

Ученикът подава заявление, в което конкретно посочва необходимите материални 

потребности , свързани с образователния процес и причината за заявлението.  

 

V.Kритерии и показатели за класиране: 

1. За постигнати образователни резултати; 

 1.1Основен критерий: 



а) успех на ученика да е равен или по-висок от Отличен ( 5.50 ) от предходна учебна 

година за стипендия за първи учебен срок от настояща учебна година и успех равен или по-

висок от Отличен ( 5.50 ) от първи учебен срок за стипендия за втори учебен срок от настояща 

учебна година. 

Успехът на ученика се определя от средно аритметичната оценка от всички предмети, 

които имат срочна оценка за първи срок през настоящата учебна година за получаване на 

стипендия за втори срок и  средно аритметичната оценка от годишните оценки за стипендия 

за първи срок от предходната учебна година. 

1.2 Допълнителни критерии: 

а)  до 5 неизвинени отсъствия и до 150 извинени отсъствия за предходна учебна година за 

стипендия за първи учебен срок и до 5 неизвинени отсъствия и до 130 извинени отсъствия за 

първи учебен срок за стипендия за втори учебен срок. 
✓  При допуснати 5 и над 5 неизвинени отсъствия учениците губят правото си на 

стипендия;  

✓ При допуснати над 150 извинени отсъствия учениците губят правото си на стипендия; 

(не важи за ученици претърпяли сложни и продължителни заболявания или операции, свързани 

с дълго болнично или извънболнично лечение, което е доказано с необходимите медицински 

документи).  

✓ при особени случаи (над 150 извинени отсъствия) Комисията запазва правото си да 

разгледа представените медицински документи и да излезе с решение по конкретния случай 

б) участие и класиране в олимпиади; участие и класиране в  спортни прояви, организирани 

от гимназията ; участие в училищни мероприятия ( патронен празник на гимназията , 

откриване/закриване на нова учебна година, проекти и др.) 

2. Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

2.1 Основен критерий 

а) деклариран доход под минималната работна заплата за страната на член от семейството 

за предходните 6 месеца в момента на кандидатстването за стипендия 

2.2 Допълнителни критерии: 

а) успех на ученика от предходната учебна година да е равен или по-висок от  Много 

добър ( 4,50 ) за стипендия за първи учебен срок от настояща учебна година и успех на ученика 

за първи учебен срок  да е равен или по-висок Много добър ( 4,50 ) за стипендия за втори 

учебен срок от настояща учебна година. 

Успехът на ученика се определя от средно аритметичната оценка от всички предмети, 

които имат срочна оценка за първи срок през настоящата учебна година за получаване на 

стипендия за втори срок и средно аритметичната оценка от годишните оценки от предходната 

учебна година за стипендия за първи срок. 

б) до 5 неизвинени отсъствия и до 150 извинени отсъствия за предходна учебна година за 

стипендия за първи учебен срок и до 5 неизвинени отсъствия и до 130 извинени отсъствия за 

първи учебен срок за стипендия за втори учебен срок. 

✓  При допуснати 5 и над 5 неизвинени отсъствия учениците губят правото си на 

стипендия;  

✓ При допуснати над 150 извинени отсъствия учениците губят правото си на 

стипендия; (не важи за ученици претърпяли сложни и продължителни заболявания или 

операции, свързани с дълго болнично или извънболнично лечение, което е доказано с 

необходимите медицински документи).  

✓ при особени случаи (над 150 извинени отсъствия) Комисията запазва правото си да 

разгледа представените медицински документи и да излезе с решение по конкретния случай 

в) участие и класиране в олимпиади; участие и класиране в  спортни прояви,организирани 

от гимназията; участие в училищни мероприятия, участие в проекти ( патронен празник на 

гимназията, откриване/закриване на нова учебна година и др.) 

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

Не се извършва класиране. 



4. ученици без родители 

Не се извършва класиране.  

 

VI.Формула за класиране за съответния вид стипендия:  

1. За постигнати образователни резултати; 

1.1 Класирането на стипендиантите се извършва по основния критерий - успех от най-

висок до най- нисък в низходящ ред до запълването на броя стипендии, определен от 

Комисията за всеки срок. 

1.2 В случай на ученици с еднакъв успех ще се предпочете ученика с по-малко 

неизвинени и извинени отсъствия за предходния срок или предходна учебна година. 

1.3 В случай ученици, отговарящи еднакво на двата предходни критерия, ще се 

предпочете ученикът, участвал в повече форми на извънкласни дейности и проекти. 

2. Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

2.1 Класирането на стипендиантите се извършва по основния критерий - доход под 

минималната работна заплата за страната за член от семейството за предходните 6 месеца  

и успех на ученика до запълването на броя стипендии , определен от Комисията за всеки 

срок. 

2.2 В случай на подадени повече заявления от предвидените от Комисията ще се 

предпочете ученика с по-висок успех. 

2.3. В случай на ученици с еднакъв успех ще се предпочете ученика с по-малко 

неизвинени и извинени отсъствия за предходния срок или предходна учебна година            

2.4. В случай ученици , отговарящи  еднакво на трите предходни критерия ще се 

предпочете ученика, участвал в повече форми на извънкласни дейности и проекти. 

 

VII. СРОК/ ПЕРИОД  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

1.Стипендиите по чл.4, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6  се отпускат от началото на всяка учебна година 

и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните 

месеци. 

2.Стипендиите по чл.4, ал. 1, т. 3 и 4  и ал.2 се отпускат от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат месечно за 

периода на цялата календарната година. 

3.За един и същ ученик стипендия по чл.5, ал.1 може да се отпуска само веднъж в 

рамките на един учебен срок. 

4.Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, 

определени за стипендии по бюджета на училището.  

5.Разходите, за които се отпускат стипендиите по чл.5, ал.1, се доказват с 

разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по 

предназначение. 

6.Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен 

документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия 

законен представител, ако ученикът не е пълнолетен. 
 


