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УСЛОВИЯ  И  СРОКОВЕ  ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ  ПО  ВИДОВЕ  СТИПЕНДИИ  ЗА  УЧЕБНАТА  2021-2022  ГОДИНА 

 

1. Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, 

които са български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз. 

2. Учениците нямат право на стипендия, когато прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест. 

3. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен 

остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година. 

4. Критерии за допускане, класиране, размер и период на получаване на различните видове стипендии: 

 

Вид стипендия Критерии за допускане Класиране Размер 
Период на 

получаване 

1. За постигнати 

образователни 

резултати  

 

(чл.4 т.1 от ПМС 

№328/21.12.2017 г.) 

За учениците от 9, 10, 11 и 12 клас 

1. Успех, не по-малко от Отличен (5,50) 

(среден успех, образуван от средно-

аритметичното на всички срочни/ 

годишни оценки (ЗУЧ и ИУЧ) за 

срока/годината, предхождащи мо-

мента на кандидатстване). 

2. До 5 отсъствия по неуважителни 

причини (стипендията се спира от ме-

сеца след допускане на отсъствията). 

3. Да няма наложена санкция по 

чл. 199, ал. 1 от ЗПУО (стипендията 

се спира от месеца след налагане на 

санцията). 

За учениците от 9, 10, 11 и 12 клас 

1.Успех. 

2.Брой отсъствия по неуважителни 

причини. 

3.Проверка от системата за достъп -  

● Ако в рамките на месеца, за 

който се отпуска стипендията, 

ученикът не е бил регистриран в 

системата за контрол на достъп в  

училището (вход за деня) 5 или 

повече пъти, без да са отразени 

отсъствия в дневника на класа, 

той не получава стипендия за 

този месец.  

 

Не по-мал-

ко от 21 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учениците от 8, 

9,10,11 клас: за 

учебните месеци 

октомври – юни;  

 

За учениците от 

12 клас: за 

учебните месеци  

октомври – май 

 

За учениците от 8 клас за I срок За учениците от 8 клас 21 лв. за  



Вид стипендия Критерии за допускане Класиране Размер 
Период на 

получаване 

1.Брой точки (бал от класиране), по-

висок от 440 точки. 

2.До 5 отсъствия по неуважителни 

причини (стипендията се спира от 

месеца след допускане на отсъстви-

ята). 

3. Да няма наложена санкция по 

чл. 199, ал. 1 от ЗПУО (стипендията 

се спира от месеца след налагане на 

санцията). 

● за втория учебен срок важат кри-

териите за  учениците от 9, 10, 11 и 

12 клас. 

1.Бал от класирането при приема за 

първия срок (за втория срок успех). 

2. Брой отсъствия по неуважителни 

причини. 

3.Проверка от системата за достъп 

● Ако в рамките на месеца, за кой-

то се отпуска стипендията, учени-

кът не е бил регистриран от систе-

мата за контрол на достъп в учили-

ще (вход за деня) 5 или повече 

пъти, без  да са  отразени отсъствия 

в дневника на класа, той не по-

лучава  стипендия за този месец.  

първия 

срок 

 

2. За подпомагане 

достъпа до 

образование и 

предотвратяване на 

отпадането  

 

(чл.4 т.2 от ПМС 

№328/21.12.2017 г.)  

1. Месечен доход на член от семей-

ството до размера на минималната 

работна заплата за последните 6 ме-

сеца. 

2. Успех, не по-нисък от Мн. добър 

(4,50). За учениците от 8 клас – не 

по-малко от 330 точки бал от кла-

сиране при приема (за първия срок). 

3. До 5 отсъствия по неуважителни 

причини (стипендията се спира от ме-

сеца след допускане на отсъствията). 

4. Да няма наложена санкция по 

чл.199 ал.1 от ЗПУО(стипендията се 

спира от месеца след налагане на 

санцията). 

1.Месечен доход. 

2. Брой отсъствия по неуважителни 

причини. 

3.Проверка от системата за достъп.  

● Ако в рамките на месеца, за 

който се отпуска стипендията, 

ученикът не е бил регистриран от 

системата за контрол на достъп в  

училище (вход за деня) 5 или по-

вече пъти, без  да са  отразени от-

съствия в дневника на класа, той 

не получава  стипендия за този 

месец.  

 

 

Не по-мал-

ко от 21 лв. 

 

За 

учебните месеци  

октомври – юни; 

 

3. За подпомагане на  

ученици с трайни 

увреждания (чл.4 т.3 

от ПМС 

№328/21.12.2017 г.) 

1.Ученик, отговарящ на условията  

на &1, т.2 от Закона за интеграция 

на хората с увреждания. 

2.Експертно решение на ТЕЛК  

(органите на медицинската експер- 

тиза са установили степен на нама-

лена работоспособност или са опре-

делили вид и степен на увреждане 

50 и над 50% ). 

3. До 5 отсъствия по неуважителни 

причини (стипендията се спира от 

1.Без класиране на учениците,  

отговарящи на критериите. 

2. Проверка от системата за достъп  

● Ако в рамките на месеца, за  

който се отпуска стипендията,  

ученикът не е бил регистриран от 

системата за контрол на достъп в  

училище (вход за деня) 5 или 

повече пъти, без  да са  отразени 

отсъствия в дневника на класа, 

той не получава  стипендия за 

 

Не по-мал- 

ко от 21 лв. 

 

 

От началото на  

всяка учебна 

година и/или  

началото на месе-

ца, следващ 

месеца, през 

който е възникна-

ло основанието за 

получаването ѝ и 

се изплаща 



Вид стипендия Критерии за допускане Класиране Размер 
Период на 

получаване 

месеца след допускане на 

отсъствията). 

 

4. Да няма наложена санкция по 

чл.199 ал.1 от ЗПУО(стипендията се 

спира от месеца след  налагане на 

санцията). 

този месец.  

 

месечно за цялата 

година.  

4. За подпомагане на 

ученици без родител 

или само с един 

родител 

 

(чл.4 т.4 от ПМС 

№328/21.12.2017 г.) 

1.Ученик без родител или само с 

един родител (копие от смъртен 

акт). 

2.До 5 отсъствия по неуважителни 

причини (стипендията се спира от 

месеца след допускане на 

отсъствията).  

3. Да няма наложена санкция по 

чл.199 ал.1 от ЗПУО (стипендията 

се спира от месеца след налагане на 

санцията). 

1.Без класиране на учениците, 

отговарящи на критериите 

2. Проверка от системата за достъп  

● Ако в рамките на месеца, за 

който се отпуска стипендията, 

ученикът не е бил регистриран от 

системата за контрол на достъп в  

училище (вход за деня) 5 или 

повече пъти, без  да са  отразени 

отсъствия в дневника на класа, 

той не получава  стипендия за 

този месец.  

 

Не по-мал-

ко от 21 лв. 

 

От началото на 

всяка учебна го-

дина и/или нача-

лото на месеца, 

следващ месеца, 

през който е въз-

никнало основа-

нието за получа-

ването ѝ и се 

изплаща месечно 

за цялата година. 

5. Еднократна сти-

пендия за преодо-

ляване от ученика на 

еднократни социал-

ни обстоятелства, 

свързани с достъпа 

му до образование  

(чл.5, ал.1, т.1 от 

ПМС 

№328/21.12.2017 г.) 

1.Отсъствия поради болест за 

период, по-голям от 1 месец. 

2.Получени фрактури, травми и др., 

изискващи продължително лечение. 

3. Смърт на родител. 

Без класиране – по доклад на 

класния ръководител или 

преподавател по предмет. 

До 100 лв. Еднократно в 

рамките на 

учебната година 

6. Еднократна 

стипендия за 

постигнати високи 

резултати от уче- 

ника в учебната, из- 

вънкласната или из-

вънучилищна 

дейност 

 

(чл.5 ал.1 т.1 от 

Класиране на призови места на 

национални и международни 

олимпиади и състезания и  

постигнати резултати в областта на  

науките, технологиите, изкуствата и 

спорта. 

1.Без класиране, по доклад на 

преподавателя  по предмет 

2. Проверка от системата за достъп 

● Ако в рамките на месеца, за  

който се отпуска стипендията,  

ученикът не е бил регистриран от  

системата за контрол на достъп в  

училище (вход за деня) 5 или 

повече пъти, без да са отразени 

отсъствия в дневника на класа, 

До 100 лв. Еднократно в 

рамките на 

учебната година 



Вид стипендия Критерии за допускане Класиране Размер 
Период на 

получаване 

ПМС  

№328/21.12.2017 г.) 
той не получава стипендия за 

този месец.  

 

 

5. Ученикът може да кандидаства за повече от един вид стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено 

заявление само една от стипендиите. 

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

7. Учениците с право на стипендии, които са без родител или само с един родител и тези с трайни увреждания, при 

класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50% от размера й (чл.7, ал.2 от 

ПМС №328/21.12.2017 г.) 

8. Класните ръководители представят опис и попълнени декларации (по образец) на учениците, отговарящи на критериите 

за получаване на стипендии, като удостоверяват с подписа си верността на информацията. 

9. Учениците, кандидатстващи за стипендия за подпомагане достъпа до образование и  предотвратяване на отпадането 

попълват декларация по образец. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 

месеца. 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. Заявление-декларацията за дохода на семейството  трябва да 

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

10. 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. 

11. Комисията разглежда подадените заявления за стипендии, извършва класирането и определя размера на стипендиите, 

отчитайки броя на класираните ученици и средствата за стипендии. 

12. Сроковете за предаване на списъците-описи и декларациите от класните ръководители за допускане за класиране са: 

12.1. За първия учебен срок до 01.10.2021 г. 

12.2. За втория учебен срок до 18.02.2022 г.  


