
Считано от 15.09.2022г. Приложение 1                                                           Учебна 2022/2023 година

ВИД СТИПЕНДИЯ
РАЗМЕР 

В ЛЕВА

ПЕРИОД ЗА 

ПОДАВАНЕ 

НА 

ДОКУМЕНТИ

ЗАБЕЛЕЖКА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

I. МЕСЕЧНИ:

1.1.За постигнати образователни резултати 

(чл.4,ал.1,т.1 от ПМС №328/21.12.2017г.)  Условие: 

Постигнат отличен успех от 5.50 до 6.00.

54,00
В началото на I и 

II учебен срок
1.Заявление-декларация - приложение №1

1.2.За подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането  (чл.4,ал.1,т.2 от 

ПМС №328/21.12.2017г.)   Условие: Минимален успех - 

добър 4.00 и месечен доход на член от семейството под 

средната стойност на минималната работна заплата за 

предходните шест месеца: за I-ви срок -от март до 

август, за II-ри срок - от август до януари.

45,00
В началото на I и 

II учебен срок

1.3.За подпомагане на ученици с трайни 

увреждания (чл.4,ал.1,т.3 от ПМС 

№328/21.12.2017г.). "Лице с трайно увреждане" е лице, 

определено в & 1, т.2 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за хората с увреждания.

45,00
В началото на I и 

II учебен срок

При класиране и за стипендия за 

постигнати образователни резултати 

имат право на 50% от размера и. 

Отпускат се за всички ученици с трайни 

увреждания от началото на месеца, следващ 

месеца през който е възникнало 

основанието за получаването и.

1.Заявление-декларация - приложение №3, заверено от класния 

ръководител   2.Копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. /За II 

учебен срок - само заявление-декларация - приложение №3/

1.4.За ученици без родител (чл.4,ал.2 от ПМС 

№328/21.12.2017г.) или без родители (чл.4,ал.1,т.4 от 

ПМС №328/21.12.2017г.). Ученици, чийто родител/и 

е/са починал/и, лишени от родителски права или 

поставени под пълно запрещение.

45,00
В началото на I и 

II учебен срок

При класиране и за стипендия за 

постигнати образователни резултати 

имат право на 50% от размера и. 

Отпускат се за всички ученици при 

настъпване на обстоятелството от датата, 

през която е възникнало основанието за 

получаването и.

1. Заявление-декларация-  приложение №4, заверено от класния 

ръководител 2.Смъртен акт за починали родители или съдебно решение за 

отнети родителски права. /За II учебен срок - само заявление-

декларация - приложение №4/

1.5. За ученици, които се обучават в дуална форма на 

обучение в класовете от първи гимназиален етап  

(чл.4,ал.1,т.5 от ПМС №328/21.12.2017г.). Условие: неповече 

от 5 отсъствия /включително пет/ по неуважителни причини 

през месеца, за който се полага стипендията.                                            

За учебната 2022/2023 година това са:                               

VIIIa, IXa, IXд, Xа класове 

35,00
В началото на I и 

II учебен срок

При класиране и за стипендия за 

постигнати образователни 

резултати имат право на 50% от 

размера и. 1.Заявление-декларация - приложение №6.                           

1.Заявление-декларация- приложение №2, заверено от класния ръководител. 2. Удостоверение за доходи /заверено и подпечатано/ - 

от трудови правоотношения, от стопанска дейност , от дейност като ЕТ, от наеми.

3.Удостоверение от Агенция по заетостта при безработни родители.

4.Удостоверение от бюрото по труда за получено обезщетение при безработица.

5.Удостоверение от Кметството за доходите по постоянен адрес на родители които са трайно безработни.

6.Удостоверение от социално подпомагане за детски надбавки или помощи.

7.Служебна бележка от братя и сестри, ако са до 20 годишна възраст и са  ученици за средно образование, и размер на стипендия, 

ако получават такава.

8.Удостоверение за получаване на пенсия.

9.Доходите се доказват чрез служебна бележка или удостоверение, заверени с печата на фирмата – работодател или копие от 

годишна данъчна декларация, заверена с вх. № от НАП. 



1.6. За ученици, които са приети за обучение в VIII 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  (чл.4,ал.1,т.6 от 

ПМС №328/21.12.2017г.). Условие: неповече от 5 отсъствия 

/включително пет/ по неуважителни причини през месеца, за 

който се полага стипендията.                                                                           

За учебната 2022/2023 година това са:                             VIIIа, 

IXа, Xа класове - специалност  „Мебелно 

производство”;                                                                                  

- VIIIв клас - специалност „Горско и ловно 

стопанство”.

35,00
В началото на I и 

II учебен срок

При класиране и за стипендия за 

постигнати образователни 

резултати имат право на 50% от 

размера и. 
1.Заявление-декларация-  приложение №6.                                       

Заб. Подава се и приложение №7, в случаите когато ученикът е 

длъжен да избере един вид стипендия от възможни два или 

повече вида и е класиран за тях. Изключение е случая, когато 

при класиране и за стипендия за постигнати образователни 

резултати имат право на 50% от размера и.  

II. ЕДНОКРАТНИ:

2.1.За преодоляване на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа до образование. Отпускат се на ученици 

в тежко материално състояние. Право да кандидатстват 

имат учащите се:

до 100.00лв 

за учебен 

срок

*сираци;

*от семейства, в които има смъртен случай;

*от семейства, пострадали от природни бедствия;

*от семейства, обект на социално подпомагане;

*с тежки здравословни проблеми на ученика или член от 

семейството му или продължително отсъствие поради болест;

*други специфични случаи на тежко материално положение.

2.2.За постигнати високи резултати от ученика в учебната 

дейност или в дейности в областта на науките,технологиите, 

изкуствата и спорта

до 100.00лв 

за учебен 

срок

В началото на I и 

II учебен срок

С мотивирано предложение от 

класния ръководител.

*ученици, класирани на международни и национални 

олимпиади и състезания

*за активно участие и постижения в състезания на училищно 

ниво

III. Целеви стипендии:

3.1.За такса за ученическо общежитие.  Забележка: 

Получаването на стипендията се спира при наложена 

санкция на ученика по чл.199, ал.1 от ЗПУО по 

решение на Педагогически съвет.

до размера 

на таксата, 

не повече от 

100.00 лв

В началото на 

учебната година

Удостоверяват се с 

разходооправдателни документи 

/квитанция за платена месечна такса/ 

.

1.Заявление; 2.Декларации от родител и ученик - 2 броя;  

3.Мотивирано предложение на  класния ръководител за 

конкретната нужда

3.2.Заплащане на транспортни разходи.  Забележка: 

Получаването на стипендията се спира при наложена 

санкция на ученика по чл.199, ал.1 от ЗПУО по 

решение на Педагогически съвет.

до размера 

на таксата, 

не повече от 

100.00 лв

В началото на 

учебната година

Удостоверяват се с разходооправдателни 

документи /месечна абонаментна карта с 

изписани трите имена на ученика и 

учебното заведение, маршрут, месец и 

година, за които се отнася, цена и фактура 

за съответният месец)/ .

1.Заявление; 2.Декларации от родител и ученик - 2 броя; 

3.Мотивирано предложение на  класния ръководител за 

конкретната нужда

С мотивирано предложение от 

класния ръководител.

1.Заявление  2.Мотивирано предложение от класния 

ръководител (с информация за обстоятелството, успеха и 

отсъствията по неуважителни причини - не като критерий, а 

като яснота за състоянието на  ученика).

1.Заявление   2.Медали, значки, грамоти, протоколи от класиране и др. 

отличия. 

В началото на I и 

II учебен срок


