
 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-06-57/ 21.10.2015 г. 
   

На основание чл.9, ал.1, във връзка с чл.8, ал.2, т.1 от Постановление № 33 от 
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно 

образование,    

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

 

 Критерии за допускане до класиране, критерии и показатели за класиране на учениците 

и размер на различните видове стипендии, както следва: 

 

1. Условия за отпускане на  стипендия за учениците 

1.1. Право на стипендия имат ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след 

завършено основно образование. 

2.1. Учениците нямат право  на стипендия, когато:  

        - прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи 

поради болест;  
        - имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет  по чл.139 ал.1 т.2,3 и 4 от 
ППЗНП– до заличаване на наказанието. 

2.Видовете стипендии са: 

2.1.Месечни стипендии:  

- за постигнати образователни резултати;  

- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;  

- за подпомагане на ученици с трайни увреждания;  

- за ученици без родители.   

2.2.Целеви стипендии за ученици за покриване на конкретни разходи, свързани с 
обучението 

2.3.Еднократни стипендии- за ученици за преодоляване социални обстоятелства, 

свързани с достъпа им до образование. 

- за ученици, постигнали високи резултати в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност. 
3. Период на отпускане на стипендиите 

І. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати – от 01.10.2015 г. до 

30.06.2016 г. 
ІІ. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането - от 01.10.2015 г. до 30.06.2016 г. 
ІІІ. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – от 01.10.2015 

г. до 30.09.2016 г. Стипендията може да се отпусне и от началото на месеца, следващ месеца, 

през който е възникнало основанието за получаването им. 

ІV. Месечна стипендия за ученици без родители - от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г. 
Стипендията може да се отпусне и от началото на месеца, следващ месеца, през който е 
възникнало основанието за получаването им. 

V. Еднократна стипендия за ученици за преодоляване социални обстоятелства, свързани 

с достъпа му до образование - отпуска се само веднъж в рамките на един учебен срок. 

VІ. Еднократни стипендии за ученици за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - отпуска се само веднъж в рамките на 
един учебен срок. 
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VІІ. Целеви стипендии за ученици за покриване на конкретни разходи, свързани с 
обучението - отпуска се през целия срок по предложение на класния ръководител. 

4. Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове 

стипендии: 

І. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати 

Стипендията се отпуска за периода:  

За първия учебен срок - за времето от 01.10.2015-31.01.2016 г. 
За втори учебен срок - за времето от 01.02.2016 - 30.06.2016 г. 

1. Право на тези стипендии имат ученици с успех не по-малко от 5.50 за  учебната 
2014/2015 година и съответно за първия учебен срок на учебната 2015/2016 г.;           

2. Документът, въз основа на който се получават тези стипендии е справка, изготвена и 

подписана от класния ръководител, която трябва да включва  трите имена на учениците и 

техния успех и неизвинените отсъствия за предходния учебен срок. 

ІІ. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 

Стипендията се отпуска за периода: 

-първия учебен срок- за времето от 01.10.2015-31.01.2016г.  
-втори учебен срок- за времето от 01.02.2016- 30.06.2016г. 
1. Месечен доход на член от семейството – не повече от минимална работна заплата за 

предходните 6 месеца. 
2. Право на тези стипендии имат ученици с успех не по-малко от 4.50 за  учебната 

2014/2015 година и съответно за първия учебен срок на учебната 2015-2016 г.;         
- Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетни 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 сърпруг/съпруга или на 

лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него и са учащи се.  
- Месечния доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 

месеца въз основа на заявление-декларация.  

- 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; месечните помощи и добавки по реда на 

Закона за семейните помощи за деца; месечните помощи по реда на Закона за социално 

подпомагане; обезщетенията и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване; без 
еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии,  без получаваните по силата на 

постановлението. 

3. Заявлението – декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от 
родителя /попечителя/ на ученика и към него да се приложат съответните документи. 

4. При отпускане на стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно 

съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на 

училището от родителя или ученика, ако е пълнолетен. 

ІІІ. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  

        Стипендията се отпуска за периода от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г. Стипендията може 

да се отпусне и от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им.  

1. „Лице с трайно увреждане” е лице, определено в § 1, т.2 от допълнителните 

разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

2. Документът, въз основа на който се получават тези стипендии е Заявлението –

декларация и приложен медицински документ за инвалидност. 
ІV. Месечна стипендия за ученици без родители. 



        Стипендията се отпуска за периода от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г. Стипендията може 

да се отпусне и от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им.  

1. Ученик без родител е ученик, чийто родители/родител са починали, лишени от 
родителски права или поставени под пълно запрещение.  

2.Документът, въз основа на който се получават тези стипендии е Заявлението –

декларация и приложено копие на смъртен акт на починалия родител, копие от документа за 
лишаване от родителски права, копие от документа за поставяне под запрещение. 

V. Еднократна стипендия за ученици за преодоляване социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование. 

Стипендията се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. 

1. Кандидатстването става въз основа  на мотивирано предложение от класния 

ръководител. Стипендията се отпуска при възникване на събитие, което налага преодоляване на 

социални обстоятелства, свързани с достъпа на ученика до образование. 

2. Документът, въз основа, на който се получава тези стипендии е Предложение от 
класния ръководител. 

VІ. Еднократни стипендии за ученици за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. 

Стипендията се  отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. 

1. Ученик, кандидатстващ за тази стипендия се предлага от класния ръководител или 

друг учител при постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност въз основа на мотивирано предложение.  

2. Документът, въз основа на който се получава тези стипендии е Предложение от 
класния ръководител или Предложение от учител. 

VІІ. Целеви стипендии за ученици за покриване на конкретни разходи, свързани с 

обучението. 

  Стипендията се отпуска за покриване на разходи за ежедневно пътуване от и до 

населени места в общ.Сливен /постоянно местоживеене/ за периода  
-За първия учебен срок - за времето от 01.10.2015-31.01.2016 г. 
-За втори учебен срок - за времето от 01.02. 2016- 30.06.2016 г. 
1.Кандидатите за  тази стипендия се предлагат от класния ръководител въз основа на 

мотивирано предложение. 

2.Месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца – не повече от   420 

лева. 
3.Право на тези стипендии имат имат ученици с успех не по-малко от 4.00 от 

предходния учебен срок. 

4.Документът, въз основа на който се получава тази стипендия е Предложение от 
класния ръководител и се доказват с разходооправдателни /фактури/ и други документи 

/картата за пътуване/, удостоверяващи изразходването на средствата по предназначение. 

5.Критерии и  показатели за класиране на учениците за различните видове 

стипендии  

І. Месечни стипендии за постигнати образователни резулта 

1.Успех на ученика от 5.50 до 6.00 

2.Редовно посещаване на учебните занятия. 

ІІ. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 

1.Месечен доход на член от семейството. 

2.Успех на ученика. 

3.Редовно посещаване на учебните занятия. 

ІІІ. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания – 

класират се всички ученици, които отговарят на критериите за допускане до класиране. 

ІV. Месечна стипендия за ученици без родители - класират се всички ученици, 

които отговарят на критериите за допускане до класиране. 

V. Еднократна стипендия за ученици за преодоляване социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование - класират се всички ученици, които отговарят на 



критериите за допускане до класиране. Отпуска се само веднъж в рамките на един учебен 

срок и може да се получава заедно с месечна стипендия. 

VІ. Еднократни стипендии за ученици за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - класират се всички ученици, 

които отговарят на критериите за допускане до класиране. Отпуска се само веднъж в 

рамките на един учебен срок и може да се получава заедно с месечна стипендия.  

VІІ. Целеви стипендии за ученици за покриване на конкретни разходи, свързани с 

обучението. 

1.Успех на ученика –минимум 4. 00 

2.Месечен доход на член от семейството 

3.Редовно посещаване на учебните занятия. 

6.  Формула за класиране и определяне на размера на стипендиите  

І.Месечна стипендия за постигнати образователни резултати. 

Размерът на стипендията е както следва: 

• Среден успех: Отличен /5.50 – 5.99/, с до 5 неизвинени отсъствия през 
предходната учебна година / срок– 40 /четиридесет/ лв. 

• Среден успех: Отличен /5.50 – 5.99/, с повече от 5 до 8 неизвинени отсъствия  

през предходната учебна година / срок– 35 /тридесет и пет/ лв. 

• Среден успех: Отличен /6.00/,  с до 5 неизвинени отсъствия през 
предходната учебна година / срок– 50 /петдесет/ лв. 

• Среден успех: Отличен /6.00/,  с повече от 5 неизвинени отсъствия през 
предходната учебна година / срок– 45 /четиридесет и пет/ лв. 

ІІ.Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането. 

Средният месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца да не е по-

висок от МРЗ за страната. 

Размерът на стипендията е както следва: 

• При среден успех за предходната учебна година / срок Мн. добър /4.50 – 4.99/, с до 5 

неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 30 /тридесет/ лв.  

• При среден успех за предходната учебна година / срок  Мн. добър /4.50 – 4.99/, с повече 
от 5неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 25 /двадесет и пет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок Мн. добър /5.00 – 5.49/, с до 5 

неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 35 /тридесет и пет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок Мн. добър /5.00 – 5.49/, с повече 
от 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 30 /тридесет/ лв. 

ІІІ. Месечна стипендия за ученици без родители. 

Размерът на стипендията е както следва: 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-висок от Отличен  

/5.50/, с до 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 50 /петдесет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-висок от Отличен  

/5.50/, с повече от 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок  – 45 

/четиридесет и пет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-нисък от Отличен /5.50/, 

с до 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 45 /четиридесет и пет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-нисък от Отличен /5.50/, 

с повече от 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок  – 40 /четиридесет/ 

лв. 

ІV. Целеви стипендии за ученици за покриване на конкретни разходи, свързани с 

обучението. 

Размер на стипендията - възстановява се пълния размер на картата за пътуване. 

V.Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.               

Размерът на стипендията е както следва: 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-висок от Отличен  

/5.50/, с до 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок  – 50 /петдесет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-висок от Отличен  



/5.50/, с повече от 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок – 45 

/четиридесет и пет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-нисък от Отличен /5.50/, 

с до 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 45 /четиридесет и пет/ лв. 

• При среден успех за предходната учебна година / срок по-нисък от Отличен /5.50/, 

с повече от 5 неизвинени отсъствия през предходната учебна година / срок– 40 /четиридесет/ 
лв. 

7. Ред за получаване на стипендии: 

1. 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. 
 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците и класните ръководители 

на 10а,б; 11а,б и 12а,б класове и г-жа Д. Йорданова – счетоводител, ЗАС  за сведение и 

изпълнение. 

Да се публикува на интернет страницата на училището – отг. г-жа Станимира 

Арнаудова, старши учител по биология, информатика и ИТ. 

Да се постави на видно място в училище - отг. г-жа Славка Георгиева, технически 

изпълнител. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Дияна Костадинова – 

помощник-директор по УВД. 
 

 

ЖЕЛЬО РАДЕВ 

Директор на ХГ „Дамян Дамянов”  

 

 

 
Запознати: 

Д. Костадинова  _____________ 

М. Маркова  _____________ 

Ст. Арнаудова _____________ 

М. Кавръкова  _____________ 

Р. Рашева  _____________ 

Д. Маркова  _____________ 

Д. Лавтерова  _____________ 

В. Милков          _____________ 

Н. Неделчева  _____________ 

Д. Йорданова  _____________ 

Сл. Георгиева  _____________ 

 

 
 

 
  


