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З А П О В Е Д № 100 

20.10.2022г. 

 
На основание чл. 9, ал.1, от  ПМС №328 от 21.12.2017 г.  за условия за получаване 

на стипендии от учениците след завършване на основно образование и във връзка с 

Протокол №1 от 09.10.2019 година на комисията за стипендиите в ПГ „Яне Сандански”. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

Следните критерии и правила на комисията за допускане и класиране на 

учениците, отразени в Протокол №1 от 19.10.2022г. 

 

І. В изпълнение на § 5., ал.2 от Допълнителните разпоредби и чл.12, ал.1 от 

Постановление на МС № 328/21.12.2017г. за условията и реда за получаване на 

стипендии от учениците след завършено основно образование, обн. ДВ 

бр.103/28.12.2017г. ; изм. и доп., бр.12/08.02.: 

1. Отпускане на стипендия от началото на VІІІ клас да се вземе предвид успех от 

свидетелство за основно образование. 

2. Успехът се изчислява като средноаритметично число с точност до 0.01 от 

оценките по всички изучавани предмети. 

 

ІІ. В изпълнение на чл.8., ал.2 от Постановление на МС № 328/21.12.2017г. за 

условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование, обн. ДВ бр.103/28.12.2017г. ;изм. и доп., бр.12/08.02.: 

 

Критерии за допускане до класиране за получаване на месечни стипендии: 

- по-малко от 5 отсъствия по неуважителни причини до момента на 

кандидатстване за стипендия; 

- подаване на документите за получаване на стипендия в срок, установен от 

директора на училището; 

- в момента на подаване на документите да няма наложени санкции. 

 

По чл.4, ал.1, т.1-Месечни стипендии за постигнати образователни 

резултати 

Право да кандидатстват имат всички ученици, обучаващи се в дневна и в 

индивидуална форма, които имат постигнати образователни резултати /не по-нисък от 

Отличен 5,50/ от предходната учебна година. 

Учениците, кандидатстващи за стипендия, попълват заявление–декларация по 

образец: 

Механизъм на класиране: 

Всички подадени заявления от ученици се подреждат по среден успех в низходящ 

ред. 

Размер на месечните стипендии: 
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За постигнати образователни резултати / среден успех от Отличен (5,50) до                

Отличен (6,00) -25лв; 

По чл.4, ал.1, т.2-Месечни стипендии за подпомагане достъпа до 

образование 

Право да кандидатстват за стипендия имат всички ученици, обучаващи се в 

дневна и индивидуална форма: 

1. чийто среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /от 

април 2022 до септември 2022 вкл./ е по-нисък или равен на МРЗ за страната 710лв. 

2. чийто среден успех от предходната година е не по-нисък от мн.добър 4,50 

Документи за кандидатстване: 

1. Заявление-декларация по образец 

2. Документи, удостоверяващи брутния доход на семейството през 6-те месеца 

2.1. Брутният доход по трудови правоотношения. 

2.2. Ако родителите са пенсионери представят бележка от пенсионен отдел. 

2.3. При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са 

присъдени родителските права и изпълнителен лист с присъдена издръжка от другия 

родител. В случай на повторен брак или фактическо съжителство на родителя, на когото 

са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг/съпруга или 

на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика. 

2.4. За получените помощи за деца и месечни помощи по реда на Закона за 

социално подпомагане се представя документ от служба “Социално подпомагане 

2.5. Безработните родители представят документ за получените обезщетения от 

НОИ/РУСО/. Безработни родители, нерегистрирани в Бюрото по труда попълват и 

подписват собственоръчно декларация и за неверни данни носят наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК  

2.6. За учащите в дневна форма на обучение братя и сестри се представя документ 

от съответното училище, че са записани за съответния учебен срок, получават ли 

стипендия и в какъв размер.  

Декларираният брутен доход подлежи на проверка. 

Размер на месечните стипендии - 21лв. 

 

По чл.4, ал.1, т.3-Месечните стипендии за подпомагане на ученици 

с трайни увреждания 
Право да кандидатстват за стипендии имат всички ученици, обучаващи се в 

дневна форма, които имат трайни увреждания, удостоверени с решения от органите на 

медицинската експертиза. 

Документите за отпускане на стипендии са : 

1. попълнено заявление (по образец) 

2. заключение на органите на медицинската експертиза; 

За отпускане на стипендии не се извършва класиране. 

Размер на месечните стипендии - 21лв. 

 

По чл.4, ал.1, т.4-Месечните стипендии за ученици без 

родител/родители 
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Право да кандидатстват за стипендии имат ученици без родител/родители и/или 

ученици на самотни родители. 

Документите за отпускане на стипендии са : 

1. попълнено заявление (по образец) 

2. документ,  удостоверяващ, че родител/ите на ученика са починал/и, лишен/и от 

родителски права, поставен/и под пълно запрещение 

3. акт за раждане, ако е дете на самотен родител; 

За отпускане на стипендии не се извършва класиране. 

Ученици без родител/родители, които имат отличен успех от предходната учебна 

година имат право да получат и 50% от размера на стипендията за постигнати 

образователни резултати. 

Размер на месечните стипендии 21лв. 

Ученикът губи право на стипендия от месеца, в който 

1. броят на отсъствията по неуважителни причини стане повече от 5; 

2. му е наложена санкция (докато тя бъде отменена). При изтичане срока на 

санкцията класният ръководител уведомява писмено комисията. 

 

 

Директор:......................... 

  / n/ 
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