
 

 

6600 гр. Кърджали,                                                                                                                     тел./факс: 0361/6-24-79; тел:6-23-12, 6-23-11;  

кв “Веселчане”                                                                             e-mail: pgi_2004@abv.bg; pgi_2004@hotmail.com,                

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 300 – 888/21.02.2017 г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, 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 № 291 – 

879/16.02.2017 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: Донка Георгиева – ЗДУД 

Членове: 1. Зейние Мехмед – психолог 

     2. Мехмед Мехмед – ръководител направление ИКТ 

     3. Миглена Конникова – главен счетоводител, 

както следва: 

 

А. Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

на средствата по видове стипендии за ІІ срок на учебната 2016/2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Стипендии по: 

Средства 

за 

м.02.2017 

Средства 

за 

м.03.2017 

Средства 

за 

м.04.2017 

Средства    

за 

м.05.2017 

Средства    

за 

м.06.2017 

Средства    

за 

м.07.2017 

Средства    

за 

м.08.2017 

Средства    

за 

м.09.2017 

чл. 4, ал.1, т. 1 от 

ПМС № 

33/15.02.2013 год. 

3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00    

чл. 4, ал.1, т. 2 от 

ПМС № 

33/15.02.2013 год. 

1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00    

чл. 4, ал.1, т. 3 и 

т.4 от ПМС № 

33/15.02.2013 год. 

800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

чл. 5, от  ПМС № 

33/15.02.2013 год. 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

чл. 6, от  ПМС № 

33/15.02.2013 год. 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

ВСИЧКО: 6100.00 6100.00 6100.00 6100.00 6100.00 800.00 800.00 800.00 

mailto:pgi_2004@abv.bg
mailto:pgi_2004@hotmail.com


Б. КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И РЕД 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ  по чл.4 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г. 
1. По чл.4, ал. 1 за постигнати образователните резултати – месечно. 

1.1 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ: 

 успех от предходната учебна година - не по-нисък от Отличен (5.50). 

 допуснати неизвинени отсъствия за предходния учебен срок– до 10 отсъствия 

1.2  РЕД:  

 подаване на заявление – декларация. 

 

2. По чл.4, ал. 2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – месечно. 

2.1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ:  

  месечен доход на член от семейството под и до установената минимална работна заплата за 

страната – 426.66 лв./ МРЗ от м. август до м. декември – 420,00; м. януари – 460,00/ 

 успех не по-нисък от Много добър (4.50). 

2.2  РЕД: 

 подаване на заявление-декларация по образец 

  документи за доходите на семейството - включват се всички получени през предходните 6 

месеца /от м. август 2016 г. до м. януари 2017 г. / суми от: 

 заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност 

 пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите 

 обезщетения за безработица и социални помощи 

 компенсации към всички видове плащания 

 месечни добавки и месечни помощи за деца  

 наеми 

 присъдени издръжки  

 хонорари 

 други доходи.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от 

родителя (попечителя) на ученика.  

 удостоверения за учащи брат/я или сестра/и. 

 

3. По чл.4, ал.3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания – целогодишно. 

3.1 УСЛОВИЯ: 

 за ученици под 16г. – Експертно решение на РЕЛК 

 за ученици над 16г. – Експертно решение на ТЕЛК. 

3.2 РЕД: 

 заявление -декларация 

 експертно решение от РЕЛК / ТЕЛК за срока на инвалидност. 

 

4. По чл.4, ал.4 за ученици без родител – целогодишно. 

4.1 УСЛОВИЯ: 

 представяне на копие от смъртен акт 

4.2 РЕД: 

 заявление -декларация  

 прилага се копие от смъртен акт. 

  

 



ІІ. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ по чл.5 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г. за един ученик само веднъж на 

учебен срок (може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия). 

1. По чл.5, ал.1 - еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - СРЕЩУ РАЗХОДНО-ОПРАВДАТЕЛЕН 

ДОКУМЕНТ. 

1.1 УСЛОВИЯ: 

 мотивирано предложение от класния ръководител 

 писмено заявление от родител за конкретни потребности на ученика. 

1.2 РЕД: 

  молба до комисията, придружена със заявление от родител и мнение на класен ръководител. 

2. По чл.5, ал.2 за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност: 

2.1  УСЛОВИЯ: 

  мотивирано предложение от класния ръководител или учител 

  доказателствен  материал за постигнати резултати. 

2.2  РЕД: 

  молба до комисията, придружена с мнение на класен ръководител и доказателствен  материал 

за постигнати резултати. 
 

ІІІ. МЕСЕЧНИ  ЦЕЛЕВИ  СТИПЕНДИИ по чл.6 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г.  
Предоставят се целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му по чл. 

4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1. Стипендията се отпуска СРЕЩУ РАЗХОДНО  - ОПРАВДАТЕЛЕН 

ДОКУМЕНТ (ученикът не трябва да получава друга месечна стипендия). 

1. УСЛОВИЯ: 

 мотивирано предложение от класния ръководител 

 писмено заявление от родител за конкретни потребности на ученика 

 месечен доход на член от семейството под  и до установената за страната минимална работна 

заплата. 

2. РЕД: 

 молба до комисията, придружена със заявление от родител и мнение на класен ръководител 

 документи за доходите на семейството. 

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ: 

1. По чл. 4, ал. 1 за  постигнати образователните резултати: 
1.1. Успех, подреден в низходящ ред. 

1.2. Допуснати неизвинени отсъствия, подредени във възходящ ред (при равен успех). 

2. По чл.4, ал. 2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

2.1. Месечен доход на член от семейството. 

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

 

V. РАЗМЕР НА ВИДОВЕТЕ СТИПЕНДИИ И ПЕРИОД НА ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ: 

 

Вид на стипендията: 

Сума /лв/, 

период на 

получаване 

За постигнати образователни резултати  - 

по чл. 4, ал.1, т. 1 от ПМС № 33/15.02.2013 г.: 
 

 при отличен успех от 5,50 до 5,79 

 

40.00 лв. 

месечно 



 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ  по чл.4 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г. 
1.   По ал.1 , т. 1 и т. 2 се отпускат за период –  учебен срок.  

2.   По ал.1, т.3 и т. 4 се отпускат за период – учебна година и могат да се отпускат  по всяко време на 

годината,  ако е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните 

месеци. 

3. Документите по чл. 4, ал.1, т.3 се разглеждат от медицинското лице в ПГ по икономика в 

присъствието на комисията. 

4. 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. 

 

ІІ. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ по чл.5 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г.   
1. Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 % от средствата, определени за 

стипендии по бюджета на училището - чл.5, ал.3. 

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

 

ІІІ. МЕСЕЧНИ  ЦЕЛЕВИ  СТИПЕНДИИ по чл.6 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г.  
1. 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.6, ал.4. 

 

ІV. УЧЕНИЦИТЕ НЯМАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ, когато: 

1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест. 

2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието. 

 

 Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 08.03.2017 г. Документите 

по всички видове стипендии се представят в определения срок  в канцеларията на училището след 

проверка от класния ръководител, удостоверена с негов личен подпис. 
 В срок до 10.03.2017 г. 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 подадени писмено заявление за избора. 

 Комисията за стипендиите изготвя мотивирано предложение за отпускане на еднократни 

стипендии в срок до 13.03.2017 г. 

 при отличен успех от 5,80 до 5,99 
45.00 лв. 

месечно 

 при отличен успех 6,00 
50.00 лв 

месечно 

За подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането -  по чл. 4, ал.1, т. 2 от ПМС 

№ 33/15.02.2013 г. 

30.00 лв. 

месечно 

За подпомагане на ученици с трайни увреждания – по чл. 4, 

ал.1, т. 3 от ПМС № 33/15.02.2013 г. 

35.00 лв. 

месечно 

За ученици без родители  – по чл. 4, ал.1, т. 4 от 

ПМС № 33/15.02.2013 г. 

35.00 лв. 

месечно 

Еднократни стипендии – по чл. 5, от ПМС №33/ 15.02.2013 г. 
до 100.00 лв. 

еднократно 

Целева стипендия – по чл. 6, от  ПМС № 33/15.02.2013 г. 
до 100.00 лв. 

еднократно 



  


