ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ
ГЛАВА ПЪРВА-ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.1 /1/ Настоящите правила са съставени на основание ПМС №328/21.12.2017Г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и ЗПУО.
/2/ С настоящите правила се урежда отпускането на 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 ЕС или на държава –страна по Споразумението
за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, ученици в държавни и
общински училища.
2.чужденци-ученици в държавните и общински училища
а/ с разрешено постоянно пребиваване в страната
б/приети въз основа на международен договор или акт на МС
/3/Учениците се лишават от правото да получават стипендия:
1.когато прекъснат обучението си или повтарят учебната година ,с изключение на повтарящи поради
болест.
2.за „постигнати образователни резултати „когато имат наложена санкция „предупреждение за
преместване в друго училище” или „премествани от дневна в самостоятелна форма на обучение”с
решение на ПС съгласно чл.206 ал.3 от ЗПУО –до заличаване на санкцията.
Чл.2/1/ Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет
,който се определя ежегодно със закона за ДБ на РБ за съответната година и се разпределят от
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
/2/ Училището разпределя получените целеви средства съгласно настоящите правила.
/3/ Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии преминават в преходен остатък
по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година.
Чл.3 Училището предоставя получените целеви средства по чл.2 за месечни стипендии в размер на 95%
и 5% за еднократни стипендии.
ГЛАВА ВТОРА
МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ

Чл.4/1/Месечните стипендии са :
1.Месечни стипендии за постигнати образователни резултати
а/ Стипендиите по чл.4 ал.1 се отпускат от началото на всеки срок и се изплащат месечно за периода от
01 октомври до 30 юни.
б/Стипендиите се отпускат на ученици ,чийто успех по ЗП и ПП от предходната учебна година или
учебен срок е не по-нисък от отличен 5.50 след класиране по успех в рамките на целевите средства за
стипендии както следва:
успех

размер

6.00

60 лв.

5.80- 5.99

40лв.

5.50-5.79

30лв.

в/Документи за кандидатстване :
Заявление –декларация по образец /Приложение 1 /
Кандидатът за стипендия ,родителят и класният ръководител заверяват с подписа си достоверността на
декларираните данни.
г/ Срок за кандидатстване :
до 10. Октомври за първия учебен срок
до 28. Февруари за втория учебен срок
2. Месечните стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
а/ Стипендиите по чл.4,ал.1 т.2 се отпускат от началото на всеки учебен срок и се изплащат месечно за
периода от 01 октомври до 30 юни.
б/Право на стипендия имат учениците:
-чийто месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата за предходните 6
месеца ,удостоверен със служебни бележки от местоработата на родителите и/или бюро по труда за
безработните и /или социална оценка или друг документ от социалната служба.
- чийто успех от предходната учебна година /учебен срок е най-малко мн.добър 4.50.
в/Размерът на стипендията е 30 лв.
г/Документи за кандидатстване:
Заявление –декларация по образец/ Приложение 1/
Кандидатът за стипендия,родителят и класният ръководител заверяват с подписа си достоверността на
декларираните данни.
д/ Срок за кандидатстване
до 10 октомври за първия учебен срок
до 28 февруари за втория учебен срок

3.Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания
а/Стипендиите по чл.4 ал.1 т.3 се отпускат на всички ученици с трайни увреждания от началото на
месеца следващ месеца през който е възникнало основанието за получаването им ,и се изплащат за
периода от 01 октомври на настоящата учебна година до 30 септември на следващата година.
б/ Размер -30лв.
в/Документи за кандидатстване:
Заявление –декларация по образец /Приложение1/
Медицински документ ,удостоверяващ трайното увреждане/ТЕЛК/
Кандидатът за стипендия ,родителят и класният ръководител заверяват с подписа си достоверността на
декларираните данни.
г/ Срок за кандидатстване:
до 10 октомври на съответната учебна година за ученици при които основанието не е нововъзникнало
до 10 дни от възникване на основанието за получаване на стипендия ,ако е настъпило след 10 октомври.
4.Месечни стипендии за ученици без родители /родител.
а/ Стипендиите по чл.4 ал.1 т.4 се отпускат на всички ученици без родители от началото на месеца
,следващ месеца през който е възникнало основанието за получаването им,и се изплащат за периода от
01 октомври на настоящата учебна година до 30 септември на следващата година.
б/Размер -30лв.
в/Документи за кандидатстване:
Заявление –декларация по образец /Приложение1/
Копие от смъртен акт на починалия родител/родители или копие от удостоверение за раждане
,удостоверяващо ,че кандидатът е без баща и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски
права или поставяне под пълно запрещение на родителя.
Кандидатът за стипендия ,родителят /настойникът/ и класният ръководител заверяват с подписа си
достоверността на декларираните данни.
г/Срок за кандидатстване
до 10 октомври на съответната учебна година за ученици ,при които основанието не е нововъзникнало
до 10 дни от възникване на основанието за получаване на стипендия ,ако е настъпило след 10
октомври.
2.Ученикът може да кандидатства за повече от един вид стипендия ,но може да получи по избор въз
основа на писменно заявление само една от стипендиите.
ГЛАВА ТРЕТА –ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ
Чл.5/1/ Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства
,свързани с достъпа му до образование:
а/ Стипендията по чл.5 ал .1 се отпуска за всеки ученик веднъж в рамките на един учебен срок ,година
и се изплаща еднократно.

б/Право на стипендия имат учениците ,при които са налични едновременно следните обстоятелства:
месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата за предходните 6
месеца,удостоверен със служебни бележки от местоработата на родителите и/или бюро по труда или
социални документи .
в семейството са възникнали социални обстоятелства или възпрепятстващи достъпа до образование на
ученика.
в/Класирането се извършва по месечен доход на член от семейството и тежестта на обстоятелствата,
обективирани в протокол от заседание на комисията за стипендии,въз основа на мотивирано искане на
родителя/настойника.
г/Размер на стипендията -50 лв.
д/Документи за кандидатстване по образец /Приложение2/
Декларация от родителя/настойника за характера на възникналите обстоятелства.
Кандидатът за стипендия, родителят и класният ръководител с подписа си удостоверяват декларираните
данни.
е/Срок за кандидатстване
до 10 дни след възникване на обстоятелствата .
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Чл.6/1/ Директорът на училището определя със заповед комисия за стипендиите, в чийто състав
задължително се включват членове на педагогическия състав .
/2/Комисията по ал.1
1.Предлага на директора :
а/ разпределението на средствата по видове стипендии, като се спазва изискването 95% от от общия
размер да се изразходват за месечни стипендии и 5% за еднократни стипендии.
б/критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за
различните видове стипендии ,съгласно тези правила.
в/размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпуска –за учебен срок или за учебна година.
г/конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.
д/документите за кандидатстване
2.Допуска до класиране ,извършва класирането и предлага на директора учениците на които да бъде
отпусната месечна стипендия по чл.4 ал.1 т.1,2,3 и 4 и/ или еднократна стипендия.
3.Директорът утвърждава със заповед предложенията на комисията за стипендиите или ги връща с
мотивирано становище и указания които са задължителни за комисията.
Заповедта се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страницата на училището
при спазване на изискванията за защита на личните данни.
Чл.8/1/Комисията допуска до класиране само ученици ,които са подали заявление –декларация по
приложените образци в указаните срокове.

/2/Като основен критерии за класиране на ученици за получаване ан стипендия за постигнати
образователни резултати съгладно чл.4 ал.1 т.1 задължително се определя усхеха на ученика.
/3/Като основен критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането ,съгласно чл.4 ал.1 т.2 задължително се
определят месечният доход на семейството и успеха на ученика.
/4/ Комисията класира учениците –кандидати за стипендия ,по-нисходящ ред и предлага класираните за
получаване на стипендии в рамките на утвърдените целеви средства.
/5/Комисията по чл.6 извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.
Чл.9/1/Класирането за предоставяне на месечни стипендии по.чл.4 ал.1 се обявява на видно място в
училището и се публикува на интернет страницата на училището.
/2/За месечните стипендии по чл.4 ал.1 т.3 и 4 не се извършва класиране. Комисията предлага за
отпускане на стипендии на учениците ,чиито документи отговарят на условията по тези правила.
/3/Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора въз основа на предложението на
комисията.Заповедта съдържа имената на ученика ,вида, размера и срока на месечната стипендия и
периода за изплащане.
/4/ Класният ръководител предоставя на комисията за стипендии копие от заповедта на директора за
наложена /отменена санкция на ученик,който получава стипендия в срок от 3 дни от издаването и.
Допълнителни разпоредби
§ „Лице с трайно увреждане „е лице определено в §1 т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за
интеграция на хората с увреждания .
§2 „Ученик без родители „е ученик ,чиито родител/родители/ са починали, лишени от родителски права
или поставени под пълно запрещение.
§ Членове на семейството на ученика са: бащата ,майката ,непълнолетните или нетрудоспособни братя и
сестри.В случайте 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 20-годишна възраст ,за членове на семейството
се считат и пълнолетните братя и сестри,както и пълнолетните деца на новият съпруг/съпруга/или на
лицето ,с което съжителства майката или бащата на ученика,ако живеят с него.
§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.
§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 ЗДДФЛ , пенсии, без добавки
за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност,месечни помощи и добавки по реда на
ЗСПД, месечни помощи по реда на ЗСП,обещетения
Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 19.02.2018г.

