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УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ 

ОТ ПГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021г.ПРИ 

УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 / 2017 г. 

І. Общи условия 

1.Право на стипендии имат: 

1.1. Български граждани с основно образование с придобито свидетелство зазавършен 

VII класи граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища; 

1.2. Чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища: 

 а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

 б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната; 

 в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет; 

 г) търсещи или получили международна закрила в страната. 

2.При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици 

по ал. 1 с трайни увреждания, както 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. 

3. Учениците нямат право на стипендия, когато: 

3.1.Прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на 

повтарящи поради болест; 

3.2.Имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване 

на санкцията. 

  

II.За втори срок на учебната 2020/2021 г. в ПГЧЕ „ Васил Левски” ще бъдат 

отпуснати следните видове стипендии, съгласно ПМС № 328/21.12.2017 г., 

кактоследва: 

Чл. 4. Месечни стипендии 

1.Месечните стипендии за: 

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 или един родител. 

2.Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на първия учебен срок и се 

изплащат месечно за периода на учебните месеци. 

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

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

периода на календарна година. 
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4.Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За 

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

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

Чл. 5.Еднократни стипендии за: 

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. 

Чл. 6.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 п 

редназначение. 

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.  

Чл. 7.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. 

III.Kритерии за допускане до класиране:  

1. За месечните стипендии:  

1.1. За постигнати образователни резултати при успех на ученика минимум Отличен 

(5.50) от първи срок на учебната 2020/2021г. за стипендия за втори учебен срок на 

учебната 2020/2021 г. 
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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; 

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 или без един родител 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 обстоятелствено 

излагане на 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.  

 

IV.Kритерии и показатели за класиране: 

1. За постигнати образователни резултати; 

1.1. Основен критерий: 

а) успех на ученика минимум Отличен ( 5.50 ) от първи срок на  учебната 2020/2021г. 

за стипендия за втори учебен срок на учебната 2020/2021 г. 

Успехът на ученика от първи срок на  учебната 2020/2021 г. за стипендия за втори 

учебен срок на учебната 2020/2021 г. за VIII, IX, X, XI и XII клас се изчислява средно 

аритметично от срочните оценки по всички предмети до стотни. 

 

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 150 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 
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б) участие и класиране в олимпиади; участие и класиране вспортни 

прояви,организирани от гимназията; участие в училищни мероприятия (патронен 

празник на гимназията, откриване на нова учебна година 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 (за 

втори учебен срок на учебната 2020/2021 г. се представят доходи от VIII.2020–I.2021г 

г. вкл. равно или под 617 лв. на член от семейството ) 

2.2 Допълнителни критерии: 

а) успех на ученика от първи срок на учебната 2020/2021 г. за стипендия за втори 

учебен срок на учебната 2020/2021 г. минимум Много добър  ( 4.50 ) 

Успехът на ученика от първи срок на от учебната 2019/2020 г. за стипендия за втори 

учебен срок на учебната 2020/2021 г. за VIII, IX, X, XI и XII клас се изчислява средно 

аритметично от срочните оценки по всички предмети до стотни. 

б) до 5 неизвинени отсъствия и до 150 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 вспортни 

прояви,организирани от гимназията; участие в училищни мероприятия ( патронен 

празник на гимназията, откриване 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. 

 

V.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. 

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

неизвинени и извинени отсъствия за предходния срок. 

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

предпочете ученика, участвал в повече форми на извънкласни дейности. 

2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
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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 до запълването на броя стипендии, определен от Комисията. 

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 ученикът с по-малко 

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

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

предпочете ученика, участвал в повече форми на извънкласни дейности.  

 

VI. СРОК/ПЕРИОД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

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

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

за периода на календарните месеци. 

3.За един и същ ученик стипендия по 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 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.  

 

VII.РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ: 

1.Размера на стипендиите почл.4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 ще бъдат определени от Комисията 

след разглеждане и одобрение на заявленията.  

2. Комисията предлага общата сума на средствата за еднократни стипендии да не 

надвишава 10 на сто от средствата, определении за стипендии от бюджета на училището, 

но не повече от 100 лв. 

3. Месечните целеви средства да бъдат в размер на сумата за разходите, за чието 

обезпечаване се отпуска, но не повече от 70 лв. 

 

VIII.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

1.За постигнати образователни резултати. 

  Заявление по образец Приложение №1, публикувано на табло – ІІ етаж и сайта 

на училището, в което е посочен успеха за първи срок на учебната 2020/2021г.,извинени 

и неизвинени отсъствия, участията на ученика в различни училищни 

мероприятия,заверен с подписа на класния ръководител. 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 
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 Заявление по образец Приложение №2, публикувано на табло – ІІ етаж и сайта на 

училището, в което е посочен успеха за първи срок на учебната 2020/2021г., 

извинени и неизвинени отсъствия, участията на ученика в различни училищни 

мероприятия,заверен с подписа на класния ръководител. 

 Декларации за месечния доход на всеки член от семейството – определя се като 

среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно 

приложението, което трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и 

към него да се приложат съответните документи. Размерът на минималната работна 

заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е 

среден за предходните 6 месеца. 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 - 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 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 

заявление по образец  

 Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и 

от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи: 

а) Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от 

VIII..2020 -I.2021г.включително 

б) Служебна бележка за получените семейни помощи (от социални грижи по 

местоживеене) за периода от VIII..2020 -I.2021г. включително, а ако не са получавани 

– бележка, удостоверяваща това, пак за същия период (от VIII..2020 -

I.2021г.включително). 

в) Ако родителите са безработни – сл.бележка за получаваното обезщетение за 

периода от VIII..2020 -I.2021г. .включително.Ако родителите не са регистрирани в 

бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и 

копие от първата и последната сраница, на която има записвания. 

г) Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за 

получаваната пенсия от VIII..2020 -I.2021г. включително. 

д) Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има братя или сестри, 

учащи в средни или висши учебни заведения (до 25г.) служебна бележка от учебното 

заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за 

периода от VIII..2020 -I.2021г. включително, а ако не е получавана стипендия – 

служебна бележка удостоверяваща това (за същия период) 

е). При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ 

за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение. 

3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания  

 Заявление по образец Приложение №3, публикувано на табло – ІІ етаж и 

сайта научилището, заверен с подписа на класния ръководител ина медицинското лице 

в гимназията 

 Медицински документи, доказващи „Лице с трайно увреждане“ 

определенов§ 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората 

с увреждания. 
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4.За ученици без родители или без един родител 

 Заявление по образец Приложение №4, публикувано на табло – ІІ етаж и 

сайта на училището, 

 Документи, доказващи че, „Ученик без родители“ е ученик, чиито 

родители са починали (копие от смъртен акт),лишени от родителски права или 

поставени под пълно запрещение (копие от решение на съда),или родител – неизвестен 

(копие от акта за раждане на ученика), 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 по образец Приложение №5.1, публикувано на табло – ІІ етаж и 

сайта на училището 

 Заявление до Комисията в свободен текст и обстоятелствено излагане на 

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  

 Заявление по образец Приложение №5.2, публикувано на табло – ІІ етаж и 

сайта на училището 

 Предоставяне на сертификати, грамоти и др.,доказващи причината за 

заявлението. 

3.Целеви стипендии 

 Заявление по образец Приложение №6 в което конкретно посочва 

необходимите материални потребности, свързани с образователния процес и 

причината за заявлението. 

 Средствата, които се отпускат за направения разход се доказват с 

разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по 

предназначение; 

 Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е 

представен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или от 

неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен; 

Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основание за получаване 

на еднократна стипендия и еднократна целева стипендия 

Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извършва отделно от 

класирането за месечни стипендии, като се вземе предвид брутният месечен доход до една 

МРЗ за страната на член от семейството. 

Когато средствата, определени за целеви стипендии са по-малко от подадените 

заявления, комисиятакласира учениците, като има предвид следните критерии: 

 Среден успех на ученика – класирането се извършва във низходящ ред; 

 при определяне на последния класиран ученик, при равни условия се класира 

този, който е допуснал най-малък брой неизвинени отсъствия и има най-висок среден 

успех: 

 

ІХ. САНКЦИИ: 
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Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно 

съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на 

училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ СЪБИРАТ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И СЕ 

ПРЕДСТАВЯТ В СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА ВХОДИРАНЕ. 

Заявленията за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането се поддават лично в 

канцеларията. 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА  

от 10.02.2021г. до 26.02. 2021г. вкл. 


