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Утвърдил:  Десислава Александрова 

    Директор на  СУ „Димитър Маринов“ 

(Заповед № 675/11.03.2019 г.) 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ 

„ДИМИТЪР МАРИНОВ“ – ГРАД ЛОМ 

 

Чл.1. (1) Настоящите вътрешни правила имат за цел да определят условията и реда за 

отпускане на стипендии на учениците в СУ „Димитър Маринов“ – град Лом и са 

изготвени въз основа и в съответствие с изискванията на Постановление на МС № 328 

от 21.12.2017 г. /изм. и доп. ДВ бр.12 от 08.02.32019 г./ за условията и реда за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. 

(2) Вътрешните правила се утвърждават, допълват и изменят от директора на СУ 

„Димитър Маринов“ – град Лом, по предложение на комисията за стипендии в 

учебното заведение. 

Чл.2. С настоящите правила се определят : 

1. Видът и размерът на получаваните стипендии 

2. Условията, редът и начинът за получаване на стипендии 

3. Критерии и условия за класиране на учениците 

4. Срокове и видове документи 

Чл.3. (1)  При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии на ученици в 

дневна, индивидуална и комбинирана 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 – ученици 

(2)  При условията и по реда на тези правила  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 и втори гимназиален етап. 

(3) Учениците нямат право на стипендии, 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. 

3. при допуснати повече от 5 /пет/ отсъствия поради неуважителни причини за 

месеца, за който се дължи стипендията. 

Чл.4. (1) 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. 

(2) Формираните по реда на ал.1 средства за стипендии се предоставят за изплащане на 

месечни  и еднократни стипендии. 
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(3) Средствата за стипендии, постъпили в бюджета на училището се разпределят както 

следва: 

1. Размер на средствата за изплащане на стипендии за постигнати образователни 

резултати: 

- за първи срок – до 29% от годишния разход за стипендии 

- за втори срок -  до 29% от годишния разход за стипендии 

2. Размер на средствата за изплащане на стипендии подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането: 

- за първи срок – до 10,5% от годишния разход за стипендии 

- за втори срок -  до 10,5% от годишния разход за стипендии 

3. Размер на средствата за изплащане на стипендии за ученици без родители или 

само с един родител: 

- за първи срок – до 5% от годишния разход за стипендии 

- за втори срок -  до 10% от годишния разход за стипендии 

4. Размер на средствата за изплащане на стипендии за ученици с трайни 

увреждания и за ученици със специални образователни потребности: 

- за първи срок – до 1% от годишния разход за стипендии 

- за втори срок -  до 2% от годишния разход за стипендии 

5. Размер на средствата  за еднократни стипендии: 

- за първи срок – до 1,5% от годишния разход за стипендии 

- за втори срок -  до  1,5% от годишния разход за стипендии 

(4) Средствата за стипендии, които не са усвоени в края на бюджетната година, 

преминават в преходен остатък в бюджета на училището и се използват за същата цел 

през следващата година. 

Чл.5.   Месечните стипендии са за: 

1. Постигнати образователни резултати; 

2. Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

3. Подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици със специални 

образователни потребности, след завършен VII клас; 

4. Ученици без родители; 

5. Ученици само с един родител; 

Чл.6. Размер на месечните стипендии: 

1. за постигнати образователни резултати   – в размер на 24 лв. 

2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – в 

размер на 21 лв. 

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици със специални 

образователни потребности, след завършен VII клас - в размер на 24 лв. 

4. ученици без родители - в размер на 24 лв. 

5. ученици само с един родител - в размер на 24 лв. 

Чл.7. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на 

учениците за месечни  стипендии. 

(1) За постигнати образователни резултати: 

1. Успех не по-нисък от Отличен 5,75, допуснати, не повече от 5 отсъствия поради 

неуважителни причини през месеца, за който се дължи стипендията, и наложена 

санкция по предложение на педагогическия съвет. При кандидатстване на 

ученици от VIII клас за получаване на стипендия за първи учебен срок условията 

за неизвинени отсъствия и наложена санкция не се взимат в предвид при 

класирането.  

2. Учениците се класират в низходящ ред съобразно получени точки. Извършва се 

отделно класиране за ученици от VIII клас и общо за ученици от IX, X, XI и XII 

клас. 

3. Точките за всеки ученик от IX, X, XI и XII клас  се изчисляват с точност до 

първия десетичен знак по следната формула: 

T = U. (100–q–r) , където: 
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T  –  точки, с които ученикът участва в класиране; 

U  =  среден успех от оценките по всички предмети за съответния период, 

изчислен с точност да втория десетичен знак; 

q  = брой неизвинени отсъствия; 

r – 5 за ученици със санкция „Забележка“  и r=0 за останалите ученици. 

4. Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.  

(2) За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

1. Месечен доход на член от семейството не по-висок от установената за страната 

средна минимална работна заплата за предходните 6 месеца; успех не по-нисък 

от Мн. добър 5,00;  и допуснати не повече от 5 отсъствия поради неуважителни 

причини. 

2. Учениците се класират във възходящ ред на месечния доход на член от 

семейството. 

3. При еднакви доходи, на по-предна позиция, се класира ученик с по-висок успех. 

При равни доходи и успех, на по-предна  позиция се класира ученик с по-малко 

отсъствия по неуважителни причини. 

(3) За подпомагане на ученици с трайни увреждания – имат право ученици с тежки 

хронични заболявания, като представят решения на ТЕЛК. 

(4) За подпомагане на ученици без родители имат право ученици с един родител или 

без родители, чиито родители са лишени от родителски права или са поставени под 

пълно запрещение. 

Чл.8. Условия и ред за предоставяне на месечни стипендии: 

1.стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна 

година и от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за времето от 1 

октомври до 30 юни включително. За всеки вид стипендия се извършва отделно 

класиране. Класирането се извършва в низходящ ред по показател „Среден успех“  за 

стипендиите за постигнати образователни резултати и във възходящ ред по показател 

„Средномесечен доход“ за стипендиите за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането. 

2.стипендиите за подпомагане ученици с трайни увреждания, ученици без един 

родители и ученици само с един родител се отпускат от началото на учебната година 

и/или месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването 

им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци - за 12 месеца. За тези стипендии  

не се извършва класиране. 

3.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. 

4.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. 

5.учениците с право на стипендия по чл.5, ал.1, т.3-5 при класиране за стипендия за 

постигнати образователни резултати  имат право да получат и 50 на сто от размера й. 

6.постъпилите в срок документи за кандидатстване за стипендии се разглеждат от 

определена със заповед на директора комисия, която допуска до класиране, извършва 

класиране и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна 

стипендия. 

7.месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа 

на предложение на комисията по стипендиите. 

8.заповедта по т.7 съдържа имената  на ученика, вида и размера на стипендията и 

периода на изплащане. 

9.учениците, на които не е отпусната месечна стипендия, се уведомяват за техния 

резултат от класирането. 

Чл.9. Необходими документи за кандидатстване. 
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1. стипендия по чл.5, ал.1, т.1 – заявление-декларация от ученика /по образец/, с 

подпис на класния ръководител удостоверяващ успеха. 

2. за стипендия по чл.5, ал.1, т.2 - заявление-декларация от ученика /по образец/, с 

подпис на класния ръководител удостоверяващ успеха и служебни бележки за доходите 

на семейството. 

3. за стипендия по чл.5, ал.1, т.3 - заявление-декларация от ученика /по образец/ и 

протокол от ТЕЛК за /НЕЛК 

4. за стипендия по чл.5, ал.1, т.4 и 5 - заявление-декларация от ученика /по образец/ 

и копие от смъртен акт. 

Чл.10. Еднократни стипендии са : 

1. Целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. 

2. Стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност. 

Чл.11. (1) За един и същи ученик стипендия по чл.6 може да се отпуска само веднъж в 

рамките на един учебен срок. 

(2) Еднократната стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна 

стипендия. 

Чл.12. (1) Право на еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование имат ученици, чиито 

месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля 1 

минимална работна заплата. Стипендията се отпуска по писмено мотивирано 

предложение от класен ръководител. 

(2) Стипендията се отпуска за закупуване на учебници, за преодоляване на еднократни 

социални обстоятелства свързани с достъпа до образование на ученика. 

(3) Разходите, за които се отпуска стипендията, се отчитат в петдневен срок от 

получаването й с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи 

изразходването  по  предназначение. 

(4) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е 

представен документът по ал.3, получената сума се възстановява на училището. 

(5) Учениците, кандидатстващи за стипендия, се класират във възходящ ред на 

месечния доход на член от семейството. При еднакъв доход и/или еднакъв тип 

социални обстоятелства на по-предна позиция се класира ученик с по-висок успех.  

Чл.13. Еднократната стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност имат право ученици, класирани на 

национални, международни олимпиади и състезания, за висок резултат на ДЗИ и 

отличен успех от дипломата за средно образование. Стипендията се отпуска по 

писмено мотивирано предложение от класен ръководител или друг преподавател.  

Чл.14. Стипендиите се изплащат по банков път, по банкова сметка на лицето, 

придобило право да получава стипендия. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. (1) Настоящите правила за условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците след завършено основно образование са разработени на основание на 

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. на МС  за условията и реда за получаване 

на стипендии от учениците след  завършено основно образование. 

(2) Изменения и допълнения на правилата се правят по реда на приемането им. 

§2.Тези правила са утвърдени със заповед № 675 от 11.03.2019 г. и влизат в сила от 

11.03.2019 г. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. По смисъла на постановление 328/21.12.2017 г.: 

1.“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. 

2.“Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в §1, т.2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

3.“Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски 

права или поставени под пълно запрещение. 

§2. 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 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. 

§3. Месечният доход на член от семейството са определя като среден за предходните 6 

месеца: 

- При кандидатстване за стипендия за I-ви учебен срок – от 01 април до 30 

септември вкл.; 

- При кандидатстване за стипендия за II -ви учебен срок – от 01 август до 31 

януари вкл.; 

Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на 

месечния доход на член от семейството, е среден за същите месеци. 

§4. 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 

от Закона за данъците върху доходите на физически 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 

социалното подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално 

осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без 

получаваните по силата на постановлението. Заявлението-декларация за дохода на 

семейството трябва да бъде подписано и от родителя/попечителя/ на ученика и към 

него да се приложат съответните документи. 

§5. Училището извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените 

документи. 

§6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


