
СУ “СВЕТИ КОНСТАНТИН – КИРИЛ ФИЛОСОФ” – ГР. ПЛОВДИВ 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-44/10.102017 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 9 ал. 1 от Постановление 33 от 15.02.2013 г. 

за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 

и протокол на комисията за стипендии с училищен входящ номер АСД-08-258/10.10.2017 

година 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 
І. разпределение на средствата за стипендии  до края на 2017 година в размер на 5874,00  лв. 

по видове стипендии: 

 1. за месечни стипендии 5600,00 лева, от които за: 

 1.1. за стипендии за постигнати образователните резултати – 4200,00 лева /до 24 

стипендии х 50 лв. за 3,5 месеца/; 

 1.2. за стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането – 1137,50 лева /до 13 стипендии х 25 лв. За 3,5 месеца/;  

 1.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания – 87,5 лева /1 стипендии х 25 лв. 

за 3,5 месеца/; 

 1.4. за стипендии за  подпомагане на ученици без родител/ли – 175,00 лева / 2 

стипендии х 25 лв. за 3,5 месеца/. 

 2.еднократни стипендии – 274 лева. 

  

ІІ.  Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на 

учениците за различните видове стипендии 

  1.Критерии за допускане до класиране 

 1.1. Общ критерий за допускане до класиране за стипендии – ученикът да в дневна 

форма на обучение, да има завършено основно образование и да не е с действащо наказание,  

наложено с решение на ПС. Класният ръководител потвърждава наличието на тези 

обстоятелства с подписа си в заявление – декларацията на ученика. 

 1.2. Допълнителни критерии за допускане до класиране за различните видове 

стипендии 

 - за допускане до класиране за стипендия за постигнати образователните резултати - 

среден успех по предмети ЗП, ПП и ЗИП по-голям или равен на 5,50; 

 - за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането - среден успех по предмети ЗП, ПП и ЗИП по-голям или равен 

на 4,50 и доход на член от семейството на ученика по-нисък от средната минимална работна 

заплата за страната през предходните 6 месеца. 

 2. Критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове 

стипендии 

 - класирането на учениците за стипендия за постигнати образователните резултати 

става по низходящ ред на база среден успех по предмети ЗП, ПП и ЗИП. При равен среден 



успех учениците се класират по низходящ ред на база оценката по български език и 

литература и ако все още има ученици с равни показатели, то във филтрирането се включва и 

оценката по математика; 

 - класирането на учениците за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането става по възходящ ред според дохода на член от семейството 

на ученика през предходните 6 месеца. 

  ІІІ. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска  

 1. Стипендия за постигнати образователните резултати - 50 лева, изплащат се месечно 

за периода на учебните месеци на учебния срок, за който се отпуска; 

 2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането-25 лева, изплащат се месечно за периода на учебните месеци на учебния срок, за 

който се отпуска; 

 3. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания-25 лева, изплащат се 

месечно за периода на учебните месеци на учебния срок, за който се отпуска; 

 4. Стипендия за ученици без родители-25 лева, изплащат се месечно за периода на 

учебните месеци на учебния срок, за който се отпуска. 

 ІV. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището  

Срокът за подаване на  заявки – декларации от ученика е 25 октомври 2017 г. 

  

 При кандидатстване за стипендия за  постигнати образователните резултати класният 

ръководител проверява средния успех на ученика и го заверява с подписа си върху 

заявление-декларацията на ученика. 

  При кандидатстване за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да 

бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат следните 

документи: 

 -служебни бележки за дохода на семейството през последните шест месеца или   

документи за липсата на такъв; 

 -служебни бележки от училищата на братята и сестрите, че са ученици и размерът на 

стипендията за последните шест месеца, ако получават такава; 

 - липсата на фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което 

не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 33 от 15 

февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование се декларират чрез нотариално заверена декларация. 

  При кандидатстване за стипендия  за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

към заявление-декларацията на ученика се прилага и актуален документ от ТЕЛК, доказващ 

трайното увреждане. 

 При кандидатстване за стипендия за ученици без родител/-ли към заявление-

декларацията на ученика се прилагат и копия от смъртния/-те акт/-ове на родителя/-ите.  

 При кандидатстване от ученика за еднократна стипендия за  преодоляване  на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование към заявление-

декларацията се прилага и доклад на класния ръководител на ученика. 

  При кандидатстване от ученика за еднократна стипендия за постигнати високи 

резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност към 

заявление-декларацията се прилага и документ, доказващ постигнатите високи резултати. 

 

 

Директор: /П/ 

/Елена Костадинова/



 


