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КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“ 

за учебната 2019 / 2020 година – ІІ срок 
 

Стипендиите в СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище се отпускат съгласно 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на 

Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване 

на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)  

Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. 

Право на стипендия по това постановление имат: 

1. Учениците - български граждани и граждани на държава – членка на Европейския 

съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните и 

общинските училища, както и ученици със специални образователни потребности, 

които се обучават в държавните и в общинските центрове за специална 

образователна подкрепа след завършен VII клас; 

2. Чужденци – ученици в държавните и общинските училища (с разрешено постоянно 

пребиваване в страната или приети въз основа на международен договор или акт на 

Министерски съвет, получили право на дългосрочно или продължително 

пребиваване в страната, търсещи или получили международна закрила в страната). 

3. При 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 VII клас с удостоверение за завършен VII клас и 

са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап. 

I. Ученици нямат право на стипендия, когато: 

1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключения на 

повтарящи поради болест; 

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

на санкцията. 

II. Стипендиите, които се отпускат са разделени в две категории: 

1. Месечни стипендии – могат да бъдат в размер от 21 лв. до 60 лв. месечно; 

2. Еднократни стипендии. 

III. Месечните стипендии са разделени в три категории: 

1. За постигнати образователни резултати. Критерии: 

 Отличен успех от 5,50 до 5,75 – стипендия в размер на 35 лв. 

 Отличен успех от 5,76 до 5,99 – стипендия в размер на 45 лв. 

 Отличен успех от 6,00 – стипендия в размер на 50 лв. 

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (социални 

стипендии). Броят на стипендиите ще се определя в зависимост от сумата 

предназначена за целта. Критерии: 

 Средномесечен доход на член от семейството за изминал период - 6 месеца 

назад от датата на подаване (документи за доходите на семейството – от 

заплати, пенсии, месечни добавки и помощи за деца, наеми, хонорари и 

други). При развод на родители се подава и документ за развод със сумата, 

която е отсъдил съда за издръжка; 

 Среден успех на ученика (ученикът да има минимален успех Добър (4) и да 

няма двойки по нито един предмет при кандидатстване за II срок); 
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 Брой допуснати отсъствия (не повече от 5 неизвинени отсъствия). 

 Кандидатите се класират по брой точки, събрани в зависимост от 

показателите им: Минималната работна заплата за страната се разделя на   

брутния месечен доход на член от семейството и към получения коефициент 

се прибавя средния успех за стипендия. 

 Сумата, която ще бъде раздавана за този вид стипендия ще бъде: 25 лв. 

 Класирането се извършва по низходящ ред на бала до изчерпване на 

отпуснатите бройки за стипендия. 

 

Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всяка учебна година (от месец 

октомври) и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на 

учебните месеци. 

Стипендии по т. 2 се отпускат и се класират ученици само при наличие на средства в 

настоящия учебен срок. 

 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – ученици с такива увреждания ще 

бъдат подавани от класният ръководител на педагогически съвет като се приложи 

решение на лекарска комисия и с гласуване на съвета ще бъде отпускана стипендия 

в размер на 30 лв. 

4. За ученици без родители: 

 Учениците подават ксерокопие от смъртния акт на родителя при първо 

кандидатстване.  

 Учениците подават ксерокопие от акт за раждане (при неизвестен родител) 

при първо кандидатстване. 

 Получават стипендия в размер на – 25 лв. 

Стипендиите по т.3 и т.4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който 

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

неучебните месеци (за летните месеци изплащането се извършва наведнъж през месец 

октомври). По тези точки не се извършва класиране на учениците. 

Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния 

бюджет преминават в преходен остатък по бюджетите на държавните и общинските 

училища и се използват за същата цел през следващата година. Неизразходваните 

средства за стипендии от държавния бюджет в рамките на текущата година могат да се 

използват само за същата цел през следващата година. 

 

IV. Еднократните стипендии са разделени в две категории: 

 

Тези стипендии могат да бъдат най-много до 10 процента от цялата сума, с която 

разполага училището в съответната година. За тези стипендии няма да има 

кандидатстване от страна на учениците, а  педагогическият съвет ще предлага ученици 

в двете категории (до 15 май на съответната година). Комисия ще взема решение в 

едноседмичен срок за отпуснатите стипендии. Тези стипендии ще се раздават в края 

на учебната година и техния размер ще варира в зависимост от бройката на 

гласуваните ученици. Максималната сума, която може да бъде отпусната на ученик ще 

бъде в размер до 100 лв., а при необходимост няма да се дава парична сума, а 

материална награда или подпомагане.  

1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование (липса на средства за учебници и други технически 

средства, пътни разноски до училището, неочаквани бедствия свързани с ученика, 

обстоятелства свързани със здравословното състояние на ученик).  
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2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност:  

Забележка: Ако ученикът има голям брой отсъствия или лошо поведение, комисията има 

право да го лиши от такъв вид еднократна стипендия или размерът й да е намален. 

Намаляване на сумите може да се осъществи и при липса на налични средства в това перо. 

 

V. Необходими документи за кандидатстване за всички видове стипендии:  

1. Заявление - декларация (по образец от училището); 

2. За отличен успех, социална стипендия и стипендия за ученик без родители – подпис 

на класния ръководител срещу успеха в заявление - декларацията на ученика; 

3. За стипендия за ученик с трайни увреждания – решение на лекарска комисия 

(ксерокопие от документ на ТЕЛК). 

4. За социална стипендия – заявление – декларация за дохода на семейството през 

предходните 6 месеца и документи за всички допълнителни доходи на семейството. 

При развод на родители се подава и документ за развод със сумата, която е отсъдил 

съда за издръжка. 

VI. Допълнителни разпоредби: 

1. 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. 

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

стипендия. 

3. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване 

от ученика на еднократна стипендия. 

4.  По смисъла на постановлението: 

 "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на 

страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин 

на нито една държава в съответствие с нейното законодателство. 

 "Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните 

разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

 "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от 

родителски права или поставени под пълно запрещение. 

5. 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. Ако 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. 

6. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 

месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на 

минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на 

член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. 

7. 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 



4 
 

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. Заявление-

декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя 

(попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи. 

8. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид 

успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория 

учебен срок - успехът от предходния срок. 

9. Училищата извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените 

документи. 

10. Ако 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. 

 

VII. Преходни и заключителни разпоредби 

 

1. Стипендиите се отпускат съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. 

за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 

г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.) 

2. Отменя се Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., 

ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.). 

3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. 

4. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование, които се обучават в частни училища, се прилагат от началото 

на втория учебен срок за учебната 2017 – 2018 г. 

5. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование, които се обучават в държавни и общински училища, както и 

разпоредбата на чл. 15 се прилагат от началото на учебната 2017 – 2018 г. 

6. При условията и по реда на постановлението през учебната 2017 – 2018 г. се 

отпускат стипендии и на ученици в IX клас, които се обучават в профилирани 

гимназии и в средни училища по училищен учебен план с интензивно изучаване на 

чужд език, утвърден при условията и по реда на отменените Закон за народната 

просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и 

учебния план. 

7. Постановлението се приема на основание чл. 171, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 

Комисия, изготвила критериите: 

1. Станислава Потоцка – председател (класен ръководител на 8 А клас) . ........................ 

2. Надежда Методиева – член (класен ръководител на 8 Б клас)  ........................ 

3. Незабравка Ризова – член (класен ръководител на 9 А клас)  ........................ 

4. Ася Венелинова – член (класен ръководител на 10 А клас)  ........................ 

5. Весела Манчева – член (класен ръководител на 10 Б клас)   ........................ 

6. Галя Василева – член (класен ръководител на 11 А клас)   ........................ 

7. Юлия Мракова – член (класен ръководител на 12 А клас)   ........................ 

 


