
Page 1 of 4 

 

Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград 

ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail: petosou@abv.bg 

 

 

  

ЗАПОВЕД № РД-07-37 / 30.09.2020 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и чл. 9, ал. 1 от ПМС № 328 / 21.12.2017 г. 

и ПМС № 20 / 01.02.2019 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование  

 

УТВЪРЖДАВАМ   
  

Правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците  

през първи срок на учебната 2020-2021 година 

 

1. Разпределението на средствата по видове стипендии:  

 

Вид стипендия по ПМС № 328 Относителен дял от общия 

бюджет за стипендии за 

финансовата година 

Максимален брой 

стипендианти за 

първи учебен срок 

2020-2021  

Стипедии за постигнати образователни 

резултати, на основание чл. 4, ал.1, т.1   

34 % 15 

Стипендии за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на 

отпадането, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 

25 % 12 

Стипендии на ученици с трайни 

увреждания, на основание чл. 4, ал. 1, т. 3 

4 % х 

Стипендии за ученици без родители, на 

основание чл. 4, ал. 1, т. 4 

34 % х 

Еднократни стипендии, на основание чл. 

5, ал. 1, т. 1 и т. 2 

3 % 3 

 

2. Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на 

учениците за различните видове стипендии: 

 

Вид стипендия по ПМС № 328 Критерии / основание Класиране  

Стипедии за постигнати 

образователни резултати, на 

основание чл. 4, ал. 1, т. 1   

Успех не по-нисък от „отличен“ 

(5.50) от втори срок на учебната 

2019/2020 година 

Да  

по успех на 

ученика 

Стипендии за подпомагане достъпа 

до образование и предотвратяване 

на отпадането, на основание чл. 4, 

ал. 1, т. 2 

- Успех не по-нисък от много добър 

(4.50) от втори срок на учебната 

2019/2020 година 

- Месечен доход на член от 

семейството под установената за 

страната минимална работна 

Да  

по месечен 

доход на член от 

семейството 
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заплата за периода от 01.03.2020 г. 

до 31.08.2020 г. 

Стипендии на ученици с трайни 

увреждания, на основание чл. 4, ал. 

1, т. 3 

§1, т. 2 от Закона за интеграция на 

хората с увреждания 

Не 

Стипендии за ученици без родители, 

на основание чл. 4, ал. 1, т. 4 

Стипендии за ученици само с един 

родител, чл. 4, ал.2 

Родителите / родителят са починали, 

лишени от родителски права или 

поставени под пълно запрещение. 

Не 

Еднократни стипендии, на 

основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 

Преодоляване на еднократни 

социални обстоятелства 

Постигнати високи резултати от 

ученика  

Не  

 

 Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за стипендия 

за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера ѝ. 

 

3.  Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска; 

 

Вид стипендия по ПМС № 328 Период за който се отпуска Месечен размер 

Стипедии за постигнати образователни 

резултати, на основание чл. 4, ал.1, т.1   

Учебни месеци 30,00 лева 

Стипендии за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на 

отпадането, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 

Учебни месеци  25,00 лева 

Стипендии на ученици с трайни 

увреждания, на основание чл. 4, ал. 1, т. 3 

Учебни месеци 25,00 лева 

Стипендии за ученици без родители, на 

основание чл. 4, ал. 1, т. 4 

Стипендии за ученици само с един 

родител, чл. 4, ал.2 

Учебни месеци  

  

Учебни месеци 

25,00 лева 

 

25,00 лева 

Еднократни стипендии, на основание чл. 

5, ал. 1, т. 1 и т. 2 

Еднократно  100,00 лева 

 

4. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището  

 

Вид стипендия  Условия   Необходими документи 

Стипедии за 

постигнати 

образователни 

резултати, на 

основание чл. 4, ал. 1, 

т. 1   

Успех не по-нисък от 

„отличен“ (5.50) от втори 

срок на учебната 2019/2020 

година. 

Зявлението-декларация се 

предоставят в определения 

срок на класния  

ръководител за проверка и 

заверка на успеха. 

Заявление – декларация по образец, 

заверена от класен ръководител 

Удостоверение за банкова сметка (при 

първоначално подаване на документи 

или при промяна на банковата сметка). 

Стипендии за 

подпомагане достъпа 

Ученици с месечен доход на 

член от семейството под 

- Заявление – декларация по образец, 

заверена от класен ръководител 
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до образование и 

предотвратяване на 

отпадането, на 

основание чл. 4, ал. 1, 

т. 2 

установената за страната 

минимална работна 

заплата и успех не по-нисък 

от мн. добър 4.50 за  втория 

срок на учебната 2019/2020 

година.  

 

Всички документи се 

предоставят в определения 

срок на класния  

ръководители за проверка и 

за заверка на успеха и за 

наличността на 

документи, 

удостоверяващи 

състоянието на отделните 

членове на семейството. 

- Служебни бележки за доходите, 

получени от отделните членаве на 

семейството през последните 6 месеца, 

считано от 01.03.2020 г. до 31.08.2020 г. 

В служ. бележки да бъдат отразени 

всички доходи, получавани от членовете 

на семейството под формата на 

заплати, обезщетения за безработица, 

социални помощи, месечни добавки за 

деца, наеми, присъдени издръжки, 

хонорари, стипендии (без тези по реда 

на ПМС 328), търговия и занаяти, 

продажба на селскостопанска 

продукция и др. 

За 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. 

- Служебна бележка за непълнолетни 

братя и сестри или пълнолетни, ако са 

учащи (вкл. на платено обучение). 

- Декларация за семейно положение 

-Удостоверение за банкова сметка (при 

първоначално подаване на документи 

или при промяна на банковата сметка). 

Стипендии на ученици 

с трайни увреждания, 

на основание чл. 4, ал. 

1, т. 3 

Всички документи се 

предоставят в определения 

срок на класния  

ръководители за проверка. 

-Заявление – декларация по образец, 

заверено от класен ръководител 

-Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК  

-Удостоверение за банкова сметка (при 

първоначално подаване на документи 

или при промяна на банковата сметка). 
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Стипендии за ученици 

без родители, на 

основание чл. 4, ал. 1, 

т. 4 

Стипендии за ученици 

само с един родител, 

чл. 4, ал. 2 

Всички документи се 

предоставят в определения 

срок на класния  

ръководители за проверка.  

-Заявление – декларация по образец, 

заверенo от класен ръководител 

-Копие на смъртен акт 

-Копие на акт за раждане  

-Декларация за семейно положение  
-Удостоверение за банкова сметка (при 

първоначално подаване на документи 

или при промяна на банковата сметка). 

Еднократни 

стипендии, на 

основание чл. 5, ал. 1, 

т. 1 и т. 2 

Всички документи се 

предоставят на класния  

ръководители за проверка и 

становище. 

Заявление – декларация по образец, 

заверенo от класен ръководител 

Удостоверение за банкова сметка. 

 

Учениците нямат право на стипендия, когато: 

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради 

болест; 

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията. 

 

5. Документите за кандидатстване 

- Заявление-декларация за всеки вид стипендия, приложени към правилата 

- Други документи, описани в т. 4 за конкретния вид стипендия 

 

При първоначално подаване на документи за получаване на стипендия, ученикът представя и 

удостоверение за банковата си сметка. При промяна на банковата си сметка, ученикът носи 

отговорност за своевременото информиране на класния ръководител и касиер-домакина. 

 

6. Отпускането в училището на стипендии по чл. 4, ал. 2 -  ученици само с един родител могат да 

подават заявление и да получават месечни  стипендии. 

 

7. Срок за подаване на заявленията: 15.10.2020 г. 

 


