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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “Проф. д-р Асен Златаров” 
Видин, 3700      тел. 094 600 805, факс: 094 601 797 
Южна промишлена зона     e-mail: pgaz-vidin@pgaz.org  

_____________________________________________________________________________________ 
 

ПРАВИЛА 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО  

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Стипендиите в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин се отпускат съгласно Постановление № 328 на 

МС от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование 

 

1. СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА СА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ВИДОВЕ КАКТО СЛЕДВА:  

1.1. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

1.1.1. 7 000 лв. за месечни стипендии за постигнати образователни резултати. 

1.1.2.  5 500 лв. за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането; 

1.1.3.  2 100 лв. за месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

1.1.4.     514 лв. за месечните стипендии на ученици без родители. 

1.1.5.  2 500 лв. за месечни стипендии на ученици само с един родител. /ПМС № 328/2017 чл. 4. ал. 

2/ 

1.1.6  13 500  лв. месечни стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален етап или за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по 

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

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

 

1.2. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 

1.2.1. 500 лв. за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование; 

1.2.2. 500 лв. за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. /Постановление № 328/21.12.2017 на МС , 

чл. 5. ал. 1 и 2/. 

1.3.  ЦЕЛЕВА СТИПЕНДИЯ 

1.3.1.- 500 лв. за месечна целева стипендия за покриване на конкретни разходи свързани с 

обучението /Постановление № 328/21.12.2017 на МС , чл. 6. ал. 1/ и разходи свързани  с обучение в 

електронна среда. 

-1.3.2.  500 лв. за еднократна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с 

обучението /Постановление № 328/21.12.2017 на МС , чл. 6. ал. 1/ / и разходи свързани  с обучение в 

електронна среда. 

 

2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ 

2.1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

Стипендии се отпускат на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при 

обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно образовани. , 
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2.1.1. За месечни стипендии за постигнати образователни резултати могат да 

кандидатстват ученици с успех минимум Отличен 5,50 от предходната учебна година 2020/2021 г. 

2.1.2. За месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането могат да кандидатстват ученици, които имат успех минимум Много добър 4,50 от  

учебната 2020/2021 г. и доход на член от семейството за периода 1.03.2021 – 31.08.2021 г. не повече 

от 650 лв. 

2.1.3. За месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания могат да 

кандидатстват тези, които отговарят на дефиницията в 1 т. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за интеграция на хората с увреждания, а именно "Човек с трайно увреждане" е лице, което в 

резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности 

да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на 

медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили 

вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Тези ученици при класиране за стипендия за 

постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. (чл. 7 ал. 3 от 

ПМС № 328/21.12.2017) 

2.1.4. За месечни стипендии за подпомагане на ученици без родители могат да кандидатстват 

ученици, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно 

запрещение. Тези ученици при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат 

право да получат и 50 на сто от размера й. (чл. 7 ал. 3 от ПМС № 328/21.12.2017) 

2.1.5. За месечни стипендии за подпомагане на ученици с един родител могат да кандидатстват 

ученици, на които единият от родители е починал, лишен от родителски права, поставен под пълно 

запрещение или бащата е неизвестен. Тези ученици при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. (чл. 7 ал. 2 от ПМС № 

328/21.12.2017) 

2.1.6 .  За месечни стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален етап могат да кандидатстват ученици, които имат успех минимум 

Среден 3,00 от предходната учебна година 2020/2021 и/или са участвали в НВО или пробното НВО, 

проведено от ПГАЗ и сбора от точките им в Чек лист 3 е не по-малък от 50 точки. Тези ученици при 

класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто 

от размера й. (чл. 7 ал. 2 от ПМС № 328/21.12.2017 изменение и допълнение с ПМС №20/1.02.2019 

г.) и ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитeните от държавата специалности от 

професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по 

тези специалности през учебната година, които имат успех минимум Среден 3,00 от учебната  

2020/2021 г. и/или са участвали в НВО или пробното НВО, проведено от ПГАЗ и сбора от точките им 

в Чек лист 3 е не по-малък от 50 точки. Тези ученици при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. (чл. 7 ал. 2 от ПМС № 

328/21.12.2017 изменение и допълнение с ПМС №20/1.02.2019 г.). Ученици завършили първия 

учебен срок с две и повече слаби оценки нямат право на получаване на стипендия за втори учебен 

срок. 

2.1.7  За месечни стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от втори гимназиален етап могат да кандидатстват за стипендии на общо основание по 

реда на условията за получаването им. /ПМС № 328/21.12.2017/ 

2.2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ 

2.2.1.  За еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – допустимо е кандидатстване за 

учебници и учебни материали, здравни книжки, дрехи, транспорт, разходи свързани с обучение в 

електронна среда и др. Разходите, за които се отпуска еднократна стипендия се доказва с 

разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.  

2.2.2.  За еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност – допустимо е кандидатстване на ученици, класирани 

на челни места в регионални и национални състезания или допуснати за участие в национални 

кръгове на конкурси и сътезания. 



3 

 

2.3. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ ЗА ЦЕЛЕВА СТИПЕНДИЯ 

2.3.1. Месечна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на 

ученици, може да се получва при доход на член от семейството за последните шест месеца, не 

надвишаващ размера на гарантирания минимален доход, определен с Акт на Министерски съвет. 

Тези стипендии могат да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, 

свързани с обучението му. 

2.3.2. Еднократна целева стипендия се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни 

разходи, свързани с обучението му. Разходите, за които се отпускат, се доказват с 

разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение 

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../ 

Постановление № 328/21.12.2017 на МС , чл. 7. ал. 4/ 

3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

3.1. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

3.1.1. За месечна стипендия за постигнати образователни резултати критериите за класиране са 

приложени в чек-лист №1. Класирането се извършва по низходящ ред на броя получени точки от 

учениците 

3.1.2. За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането критериите за класиране са приложени в чек-лист №2. Класирането се извършва по 

низходящ ред на броя получени точки от учениците 

3.1.3. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания не се извършва 

класиране. /Заявление-Декларация/. 

3.1.4 За месечна стипендия за подпомагане на без родители или с един родител не се извършва 

класиране. /Заявление-Декларация/. 

3.1.5 За месечни стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален етап, критериите за класиране са приложени в чек-лист № 3. Не се 

извършва класиране, а всички ученици имащи минимум 50 т. в чек лист № 3, ще получават 

стипендия. Учениците, които са приети за обучение в VIII клас по защитeните от държавата 

специалности от професии се класират по критериите приложени в чек-лист № 3. Не се извършва 

класиране а всички ученици имащи минимум 50 т. в чек лист № 3, ще получават стипендия. 

3.2. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 
За еднократна целева стипендия не се извършва класиране. (Заявление-Декларация). 

Предложението се прави от комисията по стипендии, 

3.3. ЦЕЛЕВА СТИПЕНДИЯ 

За месечна и еднократна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с 

обучението на .ученици критерий за класиране е гарантирания минимален доход на член от 

семейството определен с Акт на Министерски съвет и описание на основанието за искане на 

месечна целева стипендия в Заявление- декларация.  

Класирането за предоставяне на месечна и еднократна целева стипендия се извършва 

отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия, която не се предоставя целево на 

учениците. Класирането за месечна и еднократна целева стипендия се извършва по низходящ ред 

на дохода на член от семейството. 

 

4. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ И ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ 

4.1 РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИТЕ И ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ 

4.1.1. Размерът на стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане достъпа 

до образование и предотвратяване на отпадането се определя в зависимост от получения брой 

точки при класиране, както следва: 

 от 0 до 15 точки  21 лева 

 от 16 до 30 точки  28 лева 
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 от 31 до 45 точки  35 лева 

 от 46 до 60 точки  40 лева 

 от 61 до 75 точки  45 лева 

 от 76 до 85 точки  50 лева 

 от 86 до 100 точки  60 лева 

 

При недостатъчни средства необходими за стипендии се намалява максималният размер на 

отпуснатата стипендия от 60 лв. на 35 лв., в този случай  стипендията се определя в 

зависимост от получения брой точки при класиране, както следва: 

 от 0 до 15 точки   21 лева 

 от 16 до 30 точки  22 лева 

 от 31 до 45 точки  23 лева 

 от 46 до 60 точки  24 лева 

 от 61 до 75 точки  25 лева 

 от 76 до 85 точки  30 лева 

 от 86 до 100 точки  35 лева 
Периодът на изплащане на тези стипендии е един учебен срок.  

 

4.1.2. Размерът на стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания е 25 лева, за 

подпомагане на ученици без родители е 35 лева и размерът на стипендията за подпомагане на 

ученици с един родител е 21 лева. Периодът на изплащане на тези стипендии е 12 месеца. 

Изплащат се от месеца, следващ месеца на възникване на основанието да края на учебната година. 

4.1.3 Размерът на стипендиите за ученици, които се обучават в дуална система на обучение  

в първи гимназиален клас  и учениците в защитeните от държавата специалности от професии е 26 

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

изплащат месечно за периода на учебните месеци. 

4.1.4. Начин на плащане на стипендия:  

 ученици, ненавършили 14 г. получават стипендията в брой; 

 ученици, навършили 14 г. получават стипендията по банков път. 

4.2 РАЗМЕР НА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИТЕ И ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ 

4.2.1. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование по чл. 5, ал. 1. се отпускат само на ученици с тежко 

материално състояние: 

 Размер – до 100 /сто/ лева; 

 Период – до 1 стипендия на учебен срок. 

 Специфични случаи на тежко материално положение, включително покриване на 

конкретни разходи, свързани с обучението, когато доходът на член от семейството за последните 

шест месеца не надвишава размера на гарантирания минимален доход, определен с Акт на 

Министерски съвет или малко го надвишава и в случай на извънредни обстоятелства в семейството, 

в т.ч. транспорт, храна, интернет и други консумативи/технически средства свързани с електронно 

обучение. 

4.2.2. Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност: 

 Период – до 1 стипендия на учебен срок 

4.2.2.1.Индивидуални еднократни стипендии - Право да кандидатстват имат учениците, които са 

класирани на призови места в национални, европейски и/или световни олимпиади/ състезания. 

Размерът на тези стипендии е: 

  За първо място – 100 лева; 

  За второ място – 80 лева; 

  За трето място – 50 лева. 
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 Индивидуални еднократни стипендии Право да кандидатстват имат учениците, които са 

допуснати и са участвали в национални, европейски и/или световни олимпиади/състезания. 

Размерът на тези стипендии е: 

За участие – 40 лева. 

 Индивидуални еднократни стипендии Право да кандидатстват имат и учениците, които са 

класирани на призови места на регионални състезания. Размерът на тези стипендии е: 

За първо място – 40 лева; 

  За второ място – 30 лева; 

За трето място – 20 лева. 

4.2.2.2. Екипна еднократна стипендия до 2 ученици - Право да кандидатства има екипа от учениците, 

който се е класирал на призови места в национални, европейски и/или световни олимпиади/ 

състезания. Размерът на тези стипендии  за екипа е: 

  За първо място – 150 лева; 

  За второ място – 120 лева; 

  За трето място – 80 лева. 

 Екипна еднократна стипендия до 2 ученици Право да кандидатства има екипа от учениците, 

който е допуснат и участвал в национални, европейски и/или световни олимпиади/състезания. 

Размерът на тези стипендии е: 

За участие – 60 лева. 

 Екипна еднократна стипендия до 2 ученици. Право да кандидатства имат екипа от учениците, 
който се е класирал на призови места на регионални състезания. Размерът на тези стипендии е: 

За първо място – 60 лева; 
  За второ място – 40 лева; 

За трето място – 20 лева. 

4.2.2.3. Екипна еднократна стипендия от и над 3 ученици - Право да кандидатства има екипа от 
учениците, който се е класирал на призови места в национални, европейски и/или световни 
олимпиади/ състезания. Размерът на тези стипендии  за екипа е: 

  За първо място – 210 лева; 
  За второ място – 150 лева; 
  За трето място – 90 лева. 

 Екипна еднократна стипендия от и над 3 ученици Право да кандидатства има екипа от 
учениците, който е допуснат и участвал в национални, европейски и/или световни 
олимпиади/състезания. Размерът на тези стипендии е: 

За участие – 90 лева. 

 Екипна еднократна стипендия от и над 3 ученици. Право да кандидатства имат екипа от 
учениците, който се е класирал на призови места на регионални състезания. Размерът на тези 
стипендии е: 

За първо място – 60 лева; 
  За второ място – 50 лева; 

За трето място – 40 лева. 
Изплащането на този вид стипендии е еднократно.  

 
4.3. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ И ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ 

Размерът на месечната целева стипендия може да бъде отпуснат до размера на конкретния 
разход, но не повече от 100 лева. Разходите, за които се отпускат стипендиите се доказват с 
разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. 

5. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ 

5.1. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ /ПМС 328/21.12.2017 - ЧЛ.4/ 

Процедурата за отпускане на стипендии съдържа следните етапи: 

І. Приемане на документи – срокът се определя със заповед на директора. 
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ІІ. Разглеждане на приетите документи от Комисията по стипендиите и обявяване на данните, 

с които учениците ще участват в класирането. 

ІІІ. Класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране. За 

учениците, кандидатстващи за стипендии по чл. 4, ал.1 т.3, т.4, т. 5 и т. 6, ал. 2; чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2; 

чл.6  ал. 1 на ПМС 328/21.12.2017 г., изменение и допълнение с ПМС20/1.01.2019 не се извършва 

класиране. 

ІV. Утвърждаване и обявяване на учениците, които ще получават стипендии. 

- 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. 

- Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 и едновременно за 

стипендия за постигнати образователни резултати има право да получи и 50 на сто от размера ѝ. 

- За получаване на стипендии през първи учебен срок, учениците подават необходимите 

документи, чрез класния си ръководител в срок до  20 октомври 2021 г. 

- Комисията за стипендии разглежда документите, допуска и класира учениците в срок до 14 

часа на 29 октомври 2021 г. 

- Директора утвърждава учениците, които ще получават стипендия в срок до 03 ноември 

2021 г. 

 

5.2 ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ / ПМС 328/21.12.2017– ЧЛ. 5/ 

За еднократни целеви стипендии може да се кандидатства целогодишно т.е. при възникване 

на основание за получаване на стипендия: за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование или за ученици постигнали високи резултати 

в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност 

Процедурата за отпускане на еднократни стипендии съдържа следните етапи: 

I. Приемане на документите - Документите за еднократни стипендии се подават от 01 

октомври до края на месец юни. 

Кандидатите за еднократни стипендии подават в канцеларията на училището мотивирано искане 

до Комисията за стипендии за отпускане на съответната стипендия, като прилагат всички 

подкрепящи искането им документи.  

II. Комисията за стипендии провежда заседание в едноседмичен срок след постъпване на 

искането и изпраща своето становище до директора.  

III. Директора утвърждава предложението на комисията или го връща с мотивирано становище и 

указания, които са задължителни. 

IV. Стипендиите се отпускат по мотивирано предложение на Комисията по стипендиите с 

подробно изложение на основанията за отпускане на стипендията и заповед на директор. 

V. При установяване на нарушение по т. ІІІ от ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗАЯВЛЕНИЕ комисията може да 

даде предложение за отнемане правото на кандидатстване на ученика за следващия отчетен 

период. При повторно нарушение стипендията се отнема до края на обучението му. 

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

Еднократна целева стипендия за транспортни разходи НЕ се отпуска на ученици, които 

пътуват до училище с личен/ семеен автомобил. 

За едно и също обстоятелство се отпуска само една стипендия.  

 

5.3. МЕСЕЧНИ ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ / ПМС 328/21.12.2017- ЧЛ.6/ 

За месечни целеви стипендии може да се кандидатства два пъти годишно. Те се предоставят 

целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.  

I. Приемане на документите – определя се със заповед на директора. 

Кандидатите за стипендии попълват мотивирано искане /Заявление-декларация/ до 

Комисията за стипендии за отпускане на съответната месечна целева стипендия, като прилагат 

всички подкрепящи искането им документи. Предават документите на класните ръководители, които 

ги представят на комисията за стипиндии.  

II. Комисията за стипендии провежда заседание в едноседмичен срок след постъпване на 

искането и изпраща своето становище до директора.  

III. Директора утвърждава предложението на комисията или го връща с мотивирано становище и 

указания, които са задължителни. 
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IV. Стипендиите се отпускат по мотивирано предложение на Комисията по стипендиите с 

подробно изложение на основанията за отпускане на стипендията и заповед на директор. 

V. При установяване на нарушение по т. ІІІ от ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗАЯВЛЕНИЕ комисията може да 

даде предложение за отнемане на стипендията на ученика за следващия месец. При 

повторно нарушение стипендията се отнема до края на учебната година. 

Месечна целева стипендия може да се отпусне на ученик, който получава и друг вид 

месечна стипендия. 

Месечна целева стипендия за транспортни разходи НЕ се отпуска на ученици, които 

пътуват до училище с личен/ семеен автомобил. 

За едно и също обстоятелство се отпуска само една стипендия.  

 

6. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

6.1. ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

- за месечни стипендии за образователни резултати 

І. Заявление –декларация по образец 

ІІ. Попълнен чек лист N1 от ученика и класният ръководител. 

III Лична актуална банкова сметка. 

- за месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането 

І. Заявление –декларация по образец.  
ІІ. Попълнен чек лист N2 от ученика и класният ръководител. 
ІІІ. Удостоверения за брутен доход 

ІV.Лична актуална банкова сметка. 

 
- за месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

І. Заявление – декларация по образец 
ІІ. Решение на ТЕЛК или ЛКК. 
ІІІ.Лична актуална банкова сметка. 

- за месечни стипендии за подпомагане на ученици без родители или на ученици с един 
родител 

І. Заявление – декларация по образец 

ІІ. Смъртен акт или документи доказващи обстоятелството. /Акт за раждане/ 

ІІІ.Лична актуална банкова сметка. 

- за месечни стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален етап и учениците в VIII клас по защитeните от държавата 

специалности от професии.  

 I. Заявление – декларация по образец 

 II. Попълнен чек лист N 3 от ученика и класният ръководител. 

ІІІ.Лична актуална банкова сметка. 

6.2  ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 

I.Заявление-декларация по образец, с подробно изложение на основанията за отпускане на 
стипендия; 

II. Документи, удостоверяващи подкрепящи основанията. 

ІІІ.Лична актуална банкова сметка. 

 

6.3  ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСЕЧНИ ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ 

І. Заявление – декларация по образец – отбелязва се размера на конкретния разход за 
транспорт и необходимостта поради, която се налага. 

ІІ. Удостоверения за брутен доход 

ІІІ.Лична актуална банкова сметка. 
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6.4 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ И/ИЛИ 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА СТИПЕНДИЯ  

І. Заявление – декларация по образец – попълва се един формуляр и в него се отбелязват 
всички желания и/или описание на необходимите средства. 

ІІ. Попълнен чек лист N1 и/или чек лист N2  и/или чек лист № 3 от ученика и класният 
ръководител. 

ІІІ. Удостоверения за брутен доход. 
ІV. Лична актуална банкова сметка. 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

По смисъла на постановлението: 

 § 1. По смисъла на постановлението:  
1. „Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна - 

членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда 
като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.  

2. „Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на 
Закона за интеграция на хората с увреждания. 

3. „Ученическа производствена практика" е практическо придобиване на знания и умения на 
конкретно работно място за период 240 астрономически часа, които ученикът пребивава в работна 
среда в организацията, в която се извършва обучението. 

4. „Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или 
поставени под пълно запрещение. 

§ 2. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или 
нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско 
съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита 
новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако 
живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно 
от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и 
сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства 
майката или бащата на ученика, ако живеят с него. 

§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца 
въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна 
заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за 
предходните 6 месеца. 

§ 4. 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-декларацията за 
дохода на семейството трябва да се подпише и от родителя (попечителя) на ученика и към него да 
се приложат съответните документи. 

§ 5. (1) При отпускането на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът 
от предходната учебна година, а при отпускането на стипендия от втория учебен срок - успехът от 
предходния срок. 

(2) При отпускането на стипендия от началото на VIII клас или на ученици, приети на места, 
определени с допълнителен държавен план-прием от началото на XI клас, може да се вземе 
предвид или успехът от предходната учебна година, или успехът от националните външни 
оценявания. Решението се взема от директора на училището по предложение на комисията по чл. 8. 

§ 6. Училищата извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи. 
§ 7. Когато 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.  

§ 8. (1) Учениците, ползващи ученическо общежитие, заплащат месечен наем, определен със 
заповед на директора. 

(2) Определени категории ученици може да бъдат освободени от заплащане на наем при 
условия и по ред, утвърдени със заповедта по ал. 1. 
 
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ! 

Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат необходимите 
реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат. 



9 

 

Декларираният брутен доход подлежи на проверка. 
Бланки на документите могат да се получат от класния ръководител или да се свалят от сайта 

на училището (pgaz.org) в раздел ЗА НАС/Училищни документи/Стипендии. 
 
 

Правилата са утвърдени със Заповед на директора № РД-09-1135/09.09.2021 г. 

   


