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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА
СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Тези правила са съставени в съответствие
Постановление №328 от 21.12.2017г.
I.

на

разпоредбите

на

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ПО ВИДОВЕ И РАЗМЕР
1. Право на стипендия имат учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас в

дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение, които са български
граждани и 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;
2. Разпределение на стипендиите по видове и размер
2.1 Стипендии за постигнати образователни резултати, чл.4, ал.1, т.1

А) За отличен успех 6.00

– 60 лева

Б) За отличен успех 5.75 – 5.99

– 50 лева

В) За отличен успех 5.50 – 5.74

– 40 лева

2.2 Стипендии

за подпомагане на достъпа
предотвратяване от отпадане, чл.4, ал.1, т.2

до

образование и
– 50 лева

2.3 Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания, чл.4, ал.1,

т.3
2.4 Стипендии за ученици без родители, чл.4, ал.1, т.4

– 40 лева
– 60 лева

2.5 Еднократните стипендии се отпускат, като се прилагат разпоредбите на

Постановление №328 от 21.12.2017г., чл.5. Средствата за еднократни
стипендии не трябва да надвишават 10 на сто от средствата, определени
за стипендии по бюджета на училището.

2.6 Учениците с право на стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 или чл.4, ал.2 от

Постановление №328 от 21.12.2017г., при класиране за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получават и 50 на
сто от размера на стипендията за образователни резултати.
2.7 Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, получаващ

месечна стипендия.
II.

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ, КЛАСИРАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА
СТИПЕНДИИ
1. Критерии за допускане до класиране и класиране за стипендии за
постигнати образователни резултати, чл.4, ал.1, т.1:
- Успех от предходен учебен срок не по-нисък от 5.50
- Липса на наложена санкция по предложение на педагогическия
съвет до заличаване на санкцията.
2. Критерии за допускане до класиране и класиране за стипендии по
смисъла на чл.4, ал.1, т.2 - подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване от отпадане:
- Успех от предходен учебен срок не по-нисък от 4.50

- Среден месечен доход на член от семейството за предходните
шест месеца под размера на минималната работна заплата за страната
към датата на подаване на заявлението за отпускане
- Липса на наложена санкция по предложение на педагогическия
съвет до заличаване на санкцията.
3. Критерии за отпускане на стипендии по смисъла на чл.4, ал.1, т.3 подпомагане на ученици с трайни увреждания:
- Валиден медицински документ, доказващ здравния статус на кандидата
- Липса на наложена санкция по предложение на педагогическия

съвет до заличаване на санкцията.
4. Критерии за отпускане на стипендии по смисъла на чл.4, ал1, т.4 ученици без родители:
- Документ, доказващ, че лицето има само един родител или няма
родители
- Липса на наложена санкция по предложение на педагогическия

съвет до заличаване на санкцията.

III.

РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ
1. Размер на всички видове месечни стипендии по чл.4:

А) За отличен успех 6.00

– до 60 лева на всички

Б) За отличен успех 5.75 – 5.99

– до 50 лева на всички

В) За отличен успех 5.50 – 5.74

– до 40 лева на всички

Г) Стипендии по чл.4, ал.1, т.2

– до 50 лева на всички

Д) Стипендии по чл.4, ал.1, т.3

– до 40 лева на всички

Е) Стипендии по чл.4, ал.1, т.4

– до 60 лева на всички

2. Размер на еднократните стипендии по чл.5 от Постановление №328 от
21.12.2017г. – до 100 лева, прилагайки и спазвайки разпоредбите на чл.6 от
Постановление №328 от 21.12.2017г.
3. Всички видове месечни стипендии се изплащат само за учебни месеци.
4. Стипендиите по чл.4, ал.1, т.3 се изплащат в рамките на учебните месеци
до изтичане на валидността на документа, доказващ обстоятелствата за отпускането им.
5. Размерът на стипендиите се зависи от отпуснатите целеви средства и е в
рамките от 21 до 60 лева на месец.

IV.

СРОКОВЕ
1. Стипендия за постигнати образователни резултати, чл.4, ал.1, т.1,

се отпуска след допускане на кандидатите и класиране в началото
на всеки учебен срок
2. Стипендия

за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване от отпадане, чл.4, ал.1, т.2, се отпуска след
допускане на кандидатите и класиране в началото на всеки учебен
срок.

3. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, чл.4,

ал.1, т.3, се отпуска от началото на месеца, следващ месеца през
който е възникнало основанието за получаването им. Кандидатите
следва да подават документи за всяка следваща учебна година, с
оглед промяна на обстоятелствата.

4. Стипендия за ученици без родители, чл.4, ал.1, т.4, се отпуска от

началото на месеца, следващ месеца през който е възникнало
основанието за получаването им.
5. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование и за
постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в
дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
по чл.5, ал.1, т.1 и т.2, се отпуска еднократно за месеца, следващ
месеца през който е възникнало основанието за получаването им,
след заседание на комисията и заповед на директора.

V.

ФОРМУЛЯРИ И ДОКУМЕНТИ
1. Формуляр за кандидатстване за стипендии – Приложение 1.
2. Документи, необходими за доказване на обстоятелствата по

отпускане на стипендии по чл. 4, ал. 1, т.2, 3 и 4 и чл. 5, ал.1, т.1
според приложимото законодателство, за доказване на
декларираните обстоятелства.
3. Кандидатите, получавали стипендия първия срок на съответната

учебна година по чл.4, ал.1, т.4, не е необходимо да подават
документи и за втория срок, поради заварено положение.
4. Подадените документи се съхраняват за всяка учебна година до

финансова ревизия в архив.
5. Документите за отпускане на стипендии по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 се

приемат само в сроковете посочени в заповедта за организация на
приема на документи издавана в началото на всеки учебен срок.
6. Документите за отпускане на стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 се

приемат целогодишно.
7. Членовете на комисията се задължават да не разпространяват

каквито и да е данни, станали им достояние във връзка с
изпълнение на задълженията им. Предоставените данни на
учениците са лични данни и попадат под специална защита по
смисъла на ЗЗЛД. 10 СУ се задължава да ги съхранява и да не ги
разпространява под каквато и да е форма. Всички лични данни се
използват за документация по издаване на стипендии и не се
предоставят на трети лица.

VI.

СПИРАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЧЛ. 4, АЛ.1, Т.1
И ЧЛ. 4, АЛ.1, Т.2
1. При наложена санкция от педагогическия съвет – от месеца

следващ наложената санкция, до заличаване на санкцията.
2. Прекъснат

обучението си или повтарят учебната година с
изключение на повтарящи поради болест;

VII.

За всички неуредени ви тези правила случаи се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.

