
19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – град София 
 

ДОКЛАД  
НА КОМИСИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ  

ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

   
   
ВЪВ  ВРЪЗКА  С  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  328  НА  МС  ОТ 21.12.2017г../ ОБН.  – 
ДВ.БР.103 ОТ  28.12.2017 г.  

  ПРЕДЛАГАМЕ: 
ПРОЦЕДУРА 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ 
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
 Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии на 
ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 
образование, които са: 
1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 
на Конфедерация Швейцария; 
2. чужденци: 
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната; 
в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския 
съвет. 
г) търсещи или получили международна закрила в страната.  
(2) По условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по ал. 
1 с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, 
които са завършили 7 клас  с удостоверение за завършен 7 клас и са продължили 
обучението си в класовете от първи и втори гимназиален етап. 
 (3) 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.  
Чл. 2. Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от 
държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година. Училището предоставя получените 
средства за месечни и еднократни стипендии както следва: 
* За месечни стипендии  –  90 % . От тях: 
**  5 %   за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 
** 5 %   за подпомагане на ученици с трайни увреждания;  
**  10 %   за ученици без родители; 
**  70  %   за постигнати образователни резултати. 



* За еднократни стипендии –  10 %.  
 
Чл. 3. Критерии и показатели за класиране на ученици за различни видове стипендии, 
размер, период на получаване, условия и ред за отпускане: 

(1)Месечни стипендии (стипендии по чл. 4, ал.1 от ПМС 328/21.12.2017 г.) 
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати (чл.4 ал.1 т.1 от ПМС 

328): 

Критерии: Среден успех от изучаваните учебни предмети от ЗП/ЗУЧ и ЗИП/ИУЧ (без 
СИП/ФУЧ) на учебния план на съответната паралелка. 

При отпускането на стипендия от началото на учебната година се взема предвид 
средния успех от предходната учебна година и не повече от 5 (пет) неизвинени 
отсъствия.. При отпускане на стипендия от втория учебен срок – успеха от предходния 
(първи) срок, при условие, че ученикът има не повече от 5 (пет) неизвинени отсъствия 
за първия срок. 

Стипендиите се отпускат от началото на учебната година (от 01.10.2020 г.) и/или от 
началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебниците 
месеци. Размерът на стипендиите се определя за всеки срок и зависи от броя на 
учениците, имащи право да ги получават, при изпълнение на чл. 2. 

При наложена санкция на ученик с решение на ПС, ученикът губи право на стипендия, 
до заличаване на наказанието. 

Необходими документи: Заявление-декларация по образец и копие от личен картон 
или копие от свидетелство за основно образование (за първи срок на 8 клас). 

Стипендиите се предоставят след класиране на учениците. 

2. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и 
предотвратяване на отпадането (чл.4 ал.1 т.2 от ПМС 328).  

Стипендията е в размер на 30 лв. 

Критерии: - Месечен доход на член от семейството под минималната за страната 
работна заплата за предходните 6 (шест) месеца. Членове на семейството на ученика са 
бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни 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.  
В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват 
всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 
- 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без 
добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни 
помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по 
реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за 
социално 
осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без 
получаваните по силата на постановлението.  
- Успех равен или над 4,50 и неповече от 5 (пет) не извинени отсъствия. 

При наложена санкция на ученик с решение на ПС, ученикът губи право на стипендия, 
до заличаване на наказанието. 



Необходими документи: Заявление-декларацията по образец за дохода на 
семейството, подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се 
приложат съответните документи. 
Стипендията се отпуска от началото на учебната година и/или от началото на втория 
учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци. 

3. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (чл.4 ал.1 т. 
3. от ПМС 328) 

„Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на 
закона за интеграция на хората с увреждания. 
Стипендията е в размер на 30 лв. и се отпуска за учебна година. Стипендията се 
отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основание за 
получаването й.  
При наложена санкция на ученик с решение на ПС, ученикът губи право на стипендия, 
до заличаване на наказанието. 
Не се извършва класиране.  
Необходими документи: Заявление – декларация по образец и копие от решение на 
ТЕЛК. 

4. Месечни стипендии за ученици без родители/ родител (чл.4 ал.1 т.4 от ПМС 
328) 

За ученик без един или двама родители стипендията е в размер на 30 лв. и се отпуска за 
учебна година. 
„Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски 
права или поставени под пълно запрещение. Месечна стипендия се отпуска и на ученик 
само с един родител. 
Не се извършва класиране. 
При наложена санкция с решение на ПС, ученикът губи право на стипендия, до 
заличаване на наказанието. 
Необходими документи: Заявление по образец и копие от акт за смърт и/или 
удостоверение за раждане, удостоверение за семейно положение и  декларация за 
фактическо съпружеско съжителство с лице, което не е родител. 

5. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но 
може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от 
стипендиите. 

6. Учениците с право на стипендии по чл.3, ал.1, т.3 и 4 при класиране за 
стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на 
сто от размера й. 
 

(2)Еднократните стипендии (чл.5 ал.1 от ПМС 328/21.12.2017 г.) са за: 
      1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 
достъпа му до образование (чл.5 ал.1 т.1 от ПМС 328/21.12.2017г.)– при възникване на 
обстоятелства като – смърт на един от родителите (настойниците), инцидент, 
злополука, тежко заболяване в семейството, безработни и болни родители за повече от 
6 месеца, подпомагане на социално слаб абитуриент или други подобни извънредни 
ситуации. 
Размерът на стипендията е до 100 лв. 
Стипендията се отпуска въз основа на мотивирано предложение на класен ръководител 
или друг преподавател. 
Комисията може да направи предложение за отпускане на еднократна стипендия, като 
нейният размер се определя в зависимост от индивидуалните социални потребности на 
всеки ученик, свързани с достъпа му до образование ( за закупуване на карта за 



пътуване, учебници и/или учебни пособия, помагала и др.) след представяне на 
разходнооправдателни и др. документи, удостоверяващи изразходването им по 
предназначение. 
      2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности 
в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта (чл.5 ал.1 т.2 от ПМС 
328). 
На областни състезания :    I място – 40 лв. 

II място – 30 лв. 
III място – 20 лв. 

На национално състезание: I място – 60 лв. 
II място – 50 лв. 
III място – 40 лв. 

При кандидатстване ученикът представя копия от грамоти, сертификати или протокол 
от национална комисия. 
      3. За един и същ ученик стипендия по т. 1 може да се отпуска само веднъж в 
рамките на един учебен срок.  
      4. За отпускане на стипендии по т. 1 не се извършва класиране.  
      5. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна 
стипендия. 
      6. Отпускането на стипендиите по ал. 2 се реализира след доклад на класния 
ръководител до председателя на комисията, разглеждане на заседание на ПС и 
последващо решение на ПС за отпускане на стипендия. 
  
Чл.4. Ред за предоставяне на стипендии в 19. СУ „Елин Пелин“: 
1. Комисията по стипендиите предлага на директора на училището различните видове 

стипендии, размера им, периода, за който се отпускат и критериите за класиране на 
учениците за различните видове стипендии. 

2. Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията  за 
правилата и реда при отпускането на стипендии за съответната учебна година след 
разглеждането им на заседание на ПС. 

3. Със заповедта се запознават класните ръководители на всички паралелки в 
гимназиален етап. 

4. Учениците комплектуват необходимите документи и ги предават на класния 
ръководител, който заедно със своя доклад ги предоставя на комисията чрез 
входящата поща на училището. 

5. Комисията разглежда заявленията на кандидатите, извършва класирането и внася 
своето предложение на заседание на ПС. 

6. Директорът утвърждава решението на ПС като издава заповед за определените 
стипендии по видове, размер, трите имена и класа на ученика и периода на 
изплащане. 

7. Когато е отпусната стипендия въз основа на заявление – декларация с невярно 
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се 
възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен. 

8. Утвърдените от директора Правилата за получаване на стипендии от учениците на 
19. СУ „Елин Пелин“ се прилагат считано от първия срок на учебната 2020/2021 
година в съответствие на ПМС 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване 
на стипендии от учениците след завършено основно образование. 

9. Стипендиите се отпускат със заповед на директора от 1 октомври на всяка учебна 
година и от началото на втория срок и се изплащат месечно. 



10. Заявленията за стипендии се подават от 01.10.2020 г. до 10.10.2020 г. за първи 
учебен срок и от 07.02.2021 г. до 14.02.2021 г. за втори срок на учебната 2020/2021 
година. 
 

 

Докладът е разгледан на заседание на комисията на 10.09.2020г. и е предложен за 

обсъждане на заседание на ПС на 14.09.2020 г. 

                                                                                        Прецедател : Теодора Венева 

 

  


