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ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 26.09.2022 г., в изпълнение на Заповед № УД-3/16.09.2022 г. на Директора 

и във връзка с чл. 8, ал. 2 от ПМС №328/21.12.2017 г. за условията и реда за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 

Комисията за стипендиите в състав:  

Председател Албена Желязкова 

и членове: Лилия Манчева, Дима Петкова, Тодор Шишков и Даниела 

Горанова проведе заседание при следния 

Дневен ред: 

1. Обсъждане реда и условията за кандидатстване за отпускане на стипендия 

след завършено основно образование и критериите за класиране на учениците за 

различните видове стипендии за учебната 2022/2023 година. 

2. Определяне сроковете за подаване на необходимите документи. 

3. Определяне размера на стипендиите за първия учебен срок на учебната 

2022/2023 година. 

4. Обсъждане стипендиите, отпуснати по чл. 4, ал.1, т. 3 и т. 4 за преходната 

учебна година. 

 След обстойни разисквания по точките от дневния ред Комисията взе следните 

решения: 

1. По точка 1. и 2. от дневния ред Комисията предлага на Директора за 

утвърждаване Условия и срокове за кандидатстване по видове стипендии за 

учебната 2022/2023 година, неразделна част от този протокол. 

2. По точка 3. от дневния ред, съобразявайки се със средствата, предвидени за 

стипендии на учениците, Комисията реши размерът на стипендиите за първия 

учебен срок на учебната 2022/2023 година да бъде, както следва: 

2.1. За постигнати образователни резултати:  

На учениците от VIII клас с бал от класирането, не по-малък от 435 точки 

по 25,00 лв. (двадесет и пет лева) на месец; 

За учениците от IX – XII клас с успех Отличен (6,00) по 50,00 лв. (петдесет 

лева) на месец; 

За учениците от IX – XII клас с успех Отличен (5,76 – 5,99) по 40,00 лв. 

(четиридесет лева) на месец; 

За учениците от IX – XII клас с успех Отличен (5,50 – 5,75) по 35,00 лв. 

(тридесет  и пет лева) на месец. 



2.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане 

– по 45,00 лв. (четиридесет и пет лева) на месец; 

2.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – по 45,00 лв. (четири-

десет и пет лева) на месец; 

2.4. За подпомагане на ученици без родители или с един родител – по 45,00 лв. 

(четиридесет и пет лева) на месец; 

2.5. Съгласно чл. 7, ал. 3 от ПМС №328/22.12.2017 г. учениците с право на 

стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 при класиране и за стипендия за постигнати 

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

3. По точка 4. от дневния ред на основание чл. 4, ал. 4 от ПМС №328/21.12.2017 г. 

Комисията предлага на Директора стипендиите, отпуснати по чл. 4, ал.1, т. 3 и т. 4 

от ПМС №328/21.12.2017 г. за учебната 2021/2022 г. да се изплатят и за периода на 

неучебните месеци – юли, август и септември 2022 г. Приложение 1 и Приложе-

ние 6. 

 

Председател: Албена Желязкова /п 

Членове: 

Лилия Манчева  /п/ 

Дима Петкова  /п/ 

Тодор Шишков  /п/ 

Даниела Горанова /п/ 


