
 

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 
№ 1309 – 189/02.10.2017 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 № 1163 – 

43/15.09.2017 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: Христина Ванчева – старши учител 

Членове: 1. Ваня Манева - учител 

     2. Миглена Конникова – главен счетоводител 

 

А. Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

на средствата по видове стипендии за І срок на учебната 2017/2018 г. 

 

 

 

 

Стипендии по: Средства за 

м.10.2017 

Средства за 

м.11.2017 

Средства 

за 

м.12.2017 

Средства    

за 

м.01.2018 

за постигнати образователните резултати (чл. 4, 

ал.1, т. 1 от ПМС № 33/15.02.2013 год.) 
4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 

за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на 
отпадането (чл. 4, ал.1, т. 2 от ПМС № 

33/15.02.2013 год.) 

500.00 500.00 500.00 500.00 

за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

и за ученици без родители, вкл. за ученици само с 

един родител  
(чл. 4, ал.1, т. 3, т.4 и ал.2. от ПМС № 

33/15.02.2013 год.) 

700.00 700.00 700.00 700.00 

еднократни стипендии (чл. 5, от  ПМС № 

33/15.02.2013 год.) 
100.00    

целева стипендия (чл. 6, от  ПМС № 33/15.02.2013 

год.) 
100.00    

ВСИЧКО: 6100.00 5900.00 5900.00 5900.00 
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Б. КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И РЕД 

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 

ГОДИНА 

 

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ  /по чл.4 от  ПМС № 33 / 15.02.2013г./: 

1. За постигнати образователни резултати по чл.4, ал. 1, т.1 – месечно. 

1.1 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ: 

• ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ: успех от предходната учебна година - не по-нисък от Отличен 

(5.50). 

• ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ: допуснати неизвинени отсъствия за предходната учебна 

година  – до 10 отсъствия. 

1.2  РЕД:  

• подаване на заявление – декларация. 

 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл.4, ал. 1, т.2 

– месечно. 

2.1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ:  

• ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ – месечен доход на член от семейството под и до установената 

минимална работна заплата за страната – 460.00 лв./ от м. април до м. септември/. Доходът  

на  семейството се изчислява съгласно § 4 от Допълнителните разпоредби на ПМС 33 / 

15.02.2013г.. 

• ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ: 

1. първи допълнителен критерий — среден успех от предходната учебна година – не по-нисък от  

Много добър 4.50; 

2. втори допълнителен критерий – не повече от  10 неизвинени отсъствия за предходната учебна 

година; 

 

2.2  РЕД: 

• подаване на заявление-декларация по образец; 

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

месеца /от м. април 2017 г. до м. септември 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. За подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл.4, ал.1, т.3 – целогодишно. 

3.1 УСЛОВИЯ: 

• "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 (определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона 

за интеграция на хората с увреждания). 

 

3.2 РЕД: 

• заявление -декларация 

• експертно решение от ТЕЛК за срока на инвалидност. 

 

 

4. За ученици без родител по чл.4, ал.1, т.4 – целогодишно. 

4.1 УСЛОВИЯ: 

• ученикът трябва да е с един родител или без родители. 

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:  

Социални обстоятелства, с настъпването на които може да се отпусне еднократни стипендии за 

преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до 

образование: 

- с безработен/ни  родител/и за повече от шест месеца. 

- с трудоустроен/и родител/и. 

- смърт на родител. 

- продължително боледуване на родител и/или ученик. 

- претърпяна злополука; 

Този вид еднократни стипендии се отпускат на ученици, чийто родител/и не получават обезщетения 

за настъпилите обстоятелства и нямат други доходи. 

1.2 РЕД: 

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

ръководител; 

• мотивирано предложение от класния ръководител; 

• писмено заявление от родител/попечител за конкретни потребности на ученика. 

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

извънучилищната дейност: 

2.1  УСЛОВИЯ: 

- получени медали, грамоти, награди и др. – от национални, зонални, регионални и училищни 

състезания и първенства, удостоверяващи постигнатите резултати; 

- брой участия в училищни и извънучилищни мероприятия – състезания, конкурси, олимпиади по 

учебни предмети; 

2.2. РЕД: 

•  молба до комисията; 

• мотивирано предложение от класния ръководител или учител; 

• 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. За постигнати образователните резултати по чл. 4, ал. 1, т.1: 

1. Успех, подреден в низходящ ред. 

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

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл.4, ал. 1, 

т.2: 

• Месечен доход на член от семейството. 

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

3. Всички ученици с трайни увреждания и без родител/и получават стипендия по право в 

смисъла на чл.4, ал.6 от ПМС №33/15.02.2013 год., без да се извършва класиране. 

4. Отпускане на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се извършва със заповед на Директора на 

ПГИ въз основа на мотивирано предложение от Комисията по стипендиите. Заповедта съдържа 

имената на ученика, вида и размера на отпуснатата стипендия. 

5. Отпускането на еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, 

извънкласната и извънучилищната дейност се извършва със заповед на Директора на ПГИ въз 

основа на мотивирано предложение от Комисията по стипендиите. Заповедта съдържа имената на 

ученика, вида и размера на отпуснатата стипендия. 

 

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 

• 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ 

СТИПЕНДИИ 

1. Необходими документи за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати: 

• заявление-декларация, в което е посочен успеха от предходната година с попълнена 

информация за брой извинени и неизвинени отсъствия, подписана от ученика и заверена с 

подпис на класния ръководител, удостоверяващ достоверността на информацията. 

2. Необходими документи за отпускане на стипендия за подпомагане на  достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането: 

• заявление-декларация по образец, в което е посочен успеха от предходната година с 

попълнена информация за брой извинени и неизвинени отсъствия, подписана от ученика и 

заверена с подпис на класния ръководител, удостоверяващ достоверността на 

информацията. 

• Служебни бележки за доходите на родителите за предходните шест месеца. 

• Служебна бележка за получените семейни помощи за съответния период, а ако не са 

получавани помощи- бележка, удостоверяваща този факт. 

• Ако родителите са безработни- служебна бележка за получаваното обезщетение за 

съответния период. 

• Ако ученикът има братя или сестри учащи в средни или висши учебни заведения, служебна 

бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата 

стипендия за съответния период, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка 

удостоверяваща това. Такива бележки не прилагат ученици, чиито братя и сестри се 

обучават в ПГИ „Алеко Константинов“ – град Кърджали. 

• При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и актуален документ за 

получаване на издръжка, ако тя е различна от посочената в съдебното решение.  

3. Необходими документи за отпускане на стипендия за подпомагане на  ученици с трайни 

увреждания: 

• заявление-декларация, подписана от ученика и заверена с подпис на класния ръководител, 

удостоверяващ достоверността на информацията. 

• документ, удостоверяващ степента на инвалидност, съгласно нормативните изисквания. 

4. Необходими документи за отпускане на стипендия за подпомагане на  ученици без родител/и: 

• заявление-декларация, подписана от ученика и заверена с подпис на класния ръководител, 

удостоверяващ достоверността на информацията. 

•  смъртен акт на починалия родител/и, документ удостоверяващ лишаването от родителски 

права или поставянето под пълно запрещение. 

5. Необходими документи за отпускане на  еднократни стипендии за преодоляване от ученика на 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. 

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 



• докладна на класния ръководител за настъпилите социални обстоятелства; 

• молба от  родител за отпускане на еднократна стипендия. 

6.  Еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната,извънкласната и 

извънучилищната дейност 

• докладна от класния ръководител и/или ръководител на извънкласна дейност  за наличието на 

постигнати високи резултати в учебната,извънкласната и извънучилищната дейност за 

съответния ученик; 

• ксерокопие от документ, удостоверяващ постижението. 

7. Комисията има право да поиска допълнителни разяснения и/или документи, ако са налице 

несъответствия или пропуски, като определи разумен срок за тяхното представяне.  При 

неизпълнение на условията комисията има право да откаже разглеждането на документите за 

отпускане на съответния вид стипендия 

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 20.10.2017 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 26.10.2017 г. комисията по стипендията 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. 

  



 


