
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КЪРДЖАЛИ 

 

З А П О В Е Д 

  

№265/12.02.2016 г. 

 

 На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, чл. 9, ал. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 1 

от ПМС №33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от 

учениците след завършено основно образование и подадени предложения на комисията 

за стипендиите, назначена със заповед № 261/09.02.2016 г.  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

 Предложенията по чл. 8, ал. 2 от ПМС №33 от 15 февруари 2013 г. за условията 

за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на 

комисията по стипендиите в състав: 

Председател: Петя Георгиева Тенчева – старши учител по професионална подготовка 

Членове:  1. Минка Толева Симитчиева – старши учител по български език и литература и 

руски език 

      2. Анелия Гришева Асенова – главен счетоводител, 

както следва: 

I. Разпределение на средствата по видове стипендии: 

1. Еднократни стипендии - 1244.00 лв. 

- За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование – 300.00 лв. 

- За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност - 300.00 лв. 

- Целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – 322.00 лв. 

- Целева стипендия за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - 322.00 лв. 

2. Месечни стипендии- 17935.00 лв. 

2.1. За постигнати образователни резултати - 6500.00 лв. 

2.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането - 3935.00 лв. 

2.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 1000.00 лв. 

2.4. За ученици без родители – 5500.00 лв. 

 2.5. Целева стипендия за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането – 1000.00 лв. 

II. Критерии за допускане до класиране: 
1. За постигнати образователни резултати: 

- Успех от предходния срок/година – не по-малък от 5,00; 

- Допуснати не извинени отсъствия за предходния срок/година – до 8 

отсъствия. 

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

- Успех от предходния срок/година – не по-малък от 4,00; 

- Месечен доход на член от семейството за предходните 6 /шест/ месеца – 

не по-голям от 1.25 x МРЗ за страната, усреднена за предходните 6 месеца. 

3. За целева стипендия за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането:  

 



- Успех от предходния срок/година – не по-малък от 4,00  

- Месечен доход на член от семейството за предходните 6 /шест/ месеца 

– не по-голям от 1.25 x МРЗ за страната, усреднена за предходните 6 месеца. 

- Без слаби оценки за срока/годината. 

 

III.  Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове 

стипендии: 

1. За постигнати образователни резултати: 

1.1. Успех, подреден в низходящ  ред. 

1.2. Допуснати неизвинени отсъствия, подредени във възходящ ред /при 

равен успех/. 

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

/включително и за целева такава/: 

2.1. Месечен доход на член от семейството, подреден във възходящ ред. 

2.2. Успех, подреден в низходящ  ред /при равни месечни доходи/. 

IV. Размер на видовете стипендии и период на получаването им: 

 

  
Вид стипендия Размер 

Период на 

получаване 
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1 
 

За преодоляване от 

ученика на еднократни 

социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до 

образование 

до 100 

лв. 

Веднъж в 

рамките на 

учебен срок 

 
2 
 

За постигнати високи 

резултати от ученика в 

учебната, извънкласната 

или извънучилищната 

дейност 

до 100 

лв. 

Веднъж в 

рамките на 

учебен срок 

3 

Целева стипендия за 

постигнати високи 

резултати от ученика в 

учебната, извънкласната 

или извънучилищната 

дейност 

до 100 

лв. 

Веднъж в 

рамките на 

учебен срок 

4 

Целева стипендия за 

преодоляване от ученика 

на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование 

до 100 

лв. 

Веднъж в 

рамките на 

учебен срок 

М
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т
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п
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и
 

 

1 

За постигнати 

образователни резултати 
     -  Успех от 5,00 до 5,49 
     -  Успех от 5,50 до 6,00 

 

 
45 лв. 
55 лв. 

За учебните 

месеци на II срок 

2 

За подпомагане достъпа до 

образование и 

предотвратяване на 

отпадането 

40 лв. 
За учебните 

месеци на II срок 

3 
За подпомагане на ученици 

с трайни увреждания 
40 лв. 

За учебна година 
или от началото 

на месеца, 

следващ месеца, 

през който е 



възникнало 

основанието за 

получаването й. 

4 
За ученици без родители и 

ученици само с един 

родител 
40 лв. 

За учебна година 
или от началото 

на месеца, 

следващ месеца, 

през който е 

възникнало 

основанието за 

получаването й. 

5 

Целева стипендия за 

подпомагане достъпа до 

образование и 

предотвратяване на 

отпадането 

до 60 

лв.  
 

За учебните 

месеци на II срок 

V. Условия и ред за предоставяне на стипендиите: 

1. Всички видове стипендии се отпускат при условията и по реда на 

Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 година, чл.1, чл.4 /Изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 

30.04.2013 г./ и чл.5. 

2. Стипендиите за постигнати образователни резултати се предоставят, като 

за основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия се определя 

успехът на ученика.   

3. Стипендиите за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване 

на отпадането се предоставят, като за основен критерий за класиране на учениците за 

получаване на стипендия се определя месечният доход на член от семейството. Като 

допълнителен критерий за допускане до класиране се определя минимален успех 4,00. 

4. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за 

предходните 6 /шест/ месеца въз основа на заявление-декларация по образец. Размерът 

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

среден за предходните 6 месеца. 

5. 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 ДДФЛ; 

- 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; 

6. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде 

подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат 

съответните документи. 

7. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема 

предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от 

втория учебен срок – успехът от предходния срок. 

8. 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. 



9. Ако ученик прекъсне обучението си или повтаря учебната година, с 

изключение на повтаряне по болест, губи право на стипендия. 

10. При наложено наказание от ПС, стипендията се отнема до заличаване на 

наказанието. 

11. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна 

стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от 

стипендиите. 

12. Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището 

въз основа на предложение на комисията по стипендиите. 

13. Заповедта по т. 12 съдържа имената на ученика, вида и размера на 

стипендията и периода за изплащане. 

14. За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране. 

Стипендиите се отпускат по решение на училищната комисия за стипендиите. 

15. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само 

веднъж в рамките на един учебен срок. 

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

месечна стипендия. 

17. Еднократните стипендии се отпускат на ученик без слаби оценки за 

срока/годината. 

18. Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на 

училището въз основа на мотивирано предложение на комисията за стипендиите. 

Заповедта съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията. 

19. За предоставяне на месечна целева стипендия се извършва отделно 

класиране.  

20. Разходите за целевите стипендии /еднократни или месечни/ се доказват от 

ученика с представяне на разход оправдателни и други документи, удостоверяващи 

изразходването им по предназначение. 

21. Когато изплатената целева стипендия /еднократна или месечна/ не е 

използвана по предназначение или не са представени разход оправдателни документи, 

получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен 

представител – ако ученикът не е пълнолетен. 

        

VI. Документи за кандидатстване: 

1. За стипендия за постигнати образователни резултати: 

-  заявление свободен текст, подписано и от класния ръководител, 

удостоверяващ успеха. 

2. За стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането /включително и за целева такава/:  

- заявление-декларация по образец, подписано от ученика, от 

родителя (попечителя) на ученика и от класния ръководител, удостоверяващ успех не 

по-нисък от 4,00; приложени към заявлението служебни бележки за доходите на 

семейството за предходните 6 месеца и за непълнолетните членове на семейството, 

както и за пълнолетните, но учащи членове. 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (ако не са подадени за 

отпускане през І
-я

 учебен срок).  

- заявление свободен текст, придружено с протокол от ТЕЛК/ 

НЕЛК.  

       4. За ученици без родители и ученици само с един родител (ако не са 

подадени за отпускане на стипендия през І
-я

 учебен срок): 

- заявление свободен текст; 



- копие от смъртен акт или документ, удостоверяващ, че родителите 

са лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение. 

5. За еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - заявление-декларация 

от ученика (по образец), доклад от класен ръководител и други документи в зависимост 

от случая. 

6. За еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - заявление-декларация от 

ученика (по образец), и документи, удостоверяващи високите постижения в дадена 

област. 

 Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 

29.02.2016 г. 

 В срок до 02.03.2016 год. комисията по стипендиите да предложи учениците, 

които имат право да получат стипендия от съответния вид въз основа на извършено 

класиране и до размера на утвърдените средства, при отчитане избора на учениците за 

вида на месечната стипендия съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС №33 от 15 февруари 2013 г. и 

подадено писмено заявление за избора. 

 Комисията за стипендиите изготвя мотивирано предложение за отпускане на 

еднократни стипендии в срок до 02.03.2016 г. 

 Заповедта да се сведе до знанието на учениците, класните ръководители и 

комисията по стипендиите за сведение и изпълнение, да постави на таблото за 

информация на учениците в училището от Сийка Карагяурова – ЗАТС и да се 

публикува в сайта на училището от Атанаска Мешелиева – главен учител в срок до 

15.02.2016 г. 

 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Савка 

Ганева –ПДУПД. 

 
 

ИНЖ. НИНА ТЕРЕКИЕВА 

Директор на ПГ „Васил Левски” – Кърджали 

 


