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Правила за определяне на стипендиите в ПГТМД - София
I. Общи условия и ред за получаване на стипендии
1. Ученикът да е в дневна или индивидуална форма на обучение.
2. Ученикът да има завършено основно образование.
3. Ученикът да отговаря на едно от посочените условия:
3.1. Да е български гражданин, или гражданин на държава членка на Европейския съюз, или на
държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария;
3.2. Чужденец с разрешено постоянно пребиваване в страната.
3.3. Чужденец с дългосрочно или продължително пребиваване в страната;
3.4. Чужденец, приет въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.
4. Право на стипендия има и ученик с/със:
4.1. трайни увреждания;
4.2. специални образователни потребности, който е завършил VII клас с удостоверение и е
продължил обучението си в гимназиалния етап.
5. Да не е прекъснал обучението си.
6. Да не повтаря учебната година, с изключение на повтарящите по болест.
7. Да няма наложена санкция с решение на Педагогическия съвет - до заличаване на санкцията.
8. Училището предоставя средства за месечни и еднократни стипендии.
8.1. 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;
4. ученици без родители или само с един родител.
8.2. Еднократните стипендии са за:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта
на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
9. Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на
учениците по критерии и показатели, изработени от училищната Комисия за стипендиите и
се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се
изплащат месечно за периода на учебните месеци.
10. Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без
родители или с един родител се отпускат без да се извършва класиране, от началото на

месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.
Стипендиите се изплащат целогодишно при валидни документи.
11. Еднократните стипендии се отпускат без да се извършва класиране, само веднъж в
рамките на един учебен срок за един и същ ученик, като средствата за тях са до 10% от
средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.
12. Част от средствата за стипендията за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането и за еднократните стипендии може да се предоставят
целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му. Разходите
се доказват с разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им
по предназначение.
13. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не са представени
разходооправдателни документи, получената сума се възстановява на училището от ученика
или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.
14. 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.
15. Ученик със стипендия за трайно увреждане или със стипендия без родители/само с един
родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати има право да
получи и 50% от размера й.
16. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
17. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от
ученика на еднократна парична и целева стипендия.
18. Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв„ в зависимост от
утвърдените средства.
19. Максималният размер на месечните целеви стипендии е до 100 лв., но не повече от
разходите, за чието обезпечаване се отпуска.
21. Ученикът и/или неговият родител попълват заявление-декпарация (по образец) за
съответния вид стипендия, подписано от ученика, родителя и класния ръководител .
22. Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендия от
съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства
при отчитане на избора на учениците.
23. Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището, която
съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане.
Заповедта се съобщава на ученика.
24. Учениците, на които не е отпусната месечна стипендия, се уведомяват за техния резултат
от класирането.
25. Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа
на мотивирано предложение на комисията, като заповедта съдържа имената на ученика, вида
и размера на стипендията.
Допълнителни разпоредби
§ 1.По смисъла на постановлението:
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 Ш вейцария, 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 с анатомично, физиологично или психическо
увреждане, в резултат на което е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по
начина и в степен възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза
са установили степен на намалена трудоспособност или са определили вид и степен на
увреждане 50 и над 50%.
4.
„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
нетрудоспособните 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. Когато 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. М есечният 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.
§ 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 и
6 от Закона за данъците върху доходите на физическите 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 социално
подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без
еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии без получаваните по силата на
постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да се подпише и
от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.
§ 5. (1) При отпускането на стипендия от началото на учебната година се взема предвид
успехът от предходната учебна година, а при отпускането на стипендия от втория учебен
срок - успехът от предходния срок.
(2) При отпускането на стипендия от началото на VIII клас или на ученици, приети на
места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на XI клас, може да се
вземе предвид или успехът от предходната учебна година, или успехът от националните
външни оценявания. Решението се взема от директора на училището по предложение на
комисията.
§ 6. Училищата извършват проверка на не по-малко от 10% от подадените документи.
§ 7. Когато 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.

II. Критерии за кандидатстване за следните стипендии:
2.1 За постигнати образователни резултати
2.1.1. Основни критерии:
• Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия;
• Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия;
• Средният успех на ученика да не е по-нисък от Отличен 5.50. За постъпилите в VIII клас
през учебната 2018 / 2019г, за първи учебен срок, средният успех се определя като
средно аритметично от предметите от свидетелството за основно образование.
2.1.2. Допълнителни критерии:
• За постъпилите в VIII клас през учебната 2018 / 2019г, за първи учебен срок, право да
кандидатстват имат ученици, които са постигнали общ брой точки 120 от НВО по БЕЛ
и математика.
• Спазва Правилника на ПГТМД
2.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвартяване на отпадането
2.2.1. Основни критерии:
• Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия;
• Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия;
• Ученикът да има среден месечен доход на член от семейството не по-голям от
минималната работна заплата за страната (510 лева към м. октомври 2018 г.). Доходът
се определя от предходните 6 месеца.
2.2.2. Допълнителни критерии:
• Средният успех на ученика да е не по-нисък от Много добър 4.50. Средният успех на
ученика да е не по-нисък от Много добър 4.50. За постъпилите в VIII клас през
учебната 2018 / 2019г, за първи учебен срок, средният успех се определя като средно
аритметично от предметите от свидетелството за основно образование

•

•

За постъпилите в VIII клас през учебната 2018 / 2019г, за първи учебен срок, право да
кандидатстват имат ученици, които са постигнали общ брой точки 80 от НВО по БЕЛ и
математика.
Спазва Правилника на ПГТМД
1. Основни критерии:

2.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
2.3.1. Основни критерии:
• Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия;
• Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия;
• Да е налице анатомично, физиологично или психическо увреждане, в
резултат на което
ученикът е трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начина и в степен
възможни за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са
установили степен на намалена трудоспособност или са определили вид и степен на
увреждане 50 и над 50% (в рамките на валидността на медицинския документ)
2.3.2. Допълнителни критерии:
• Спазва Правилника на ПГТМД

2.4. За ученици без родители / с един родител
2.4.1. Основни критерии:
• Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия;
• Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия;
• Да е ученик, чиито родители/родител са починали, лишени от родителски права или
поставени под пълно запрещение.
2.4.2. Допълнителни критерии:
• Спазва Правилника на ПГТМД
2.5. Еднократни стипендии
2.5.1. Основни критерии:
• Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия;
• Отпускат се по предложение на класния ръководител и след решение на комисията.
2.5.2. Допълнителни критерии:
• Спазва Правилника на ПГТМД
III. Критерии и показатели за класиране
3.1 За постигнати образователни резултати:
3.1.1. Всички ученици, отговарящи на условията участват в класирането;
3.1.2. Показатели за класиране:
Среден успех
успех
5 ,5 0 -5 ,6 0
5,61 - 5 ,7 0
5 ,7 1 -5 ,8 0
5 ,8 1 -5 ,9 0
5,91 - 6 ,0 0

точки
10
20
30
45
60

3.1.3. При наложена мярка по чл. 59 от Правилника на ПГТМД се отнемат 3 точки
3.1.4. При наложена санкция по чл. 61 т. 1 от Правилника на ПГТМД се отнемат 7 точки
3.1.5. В зависимост от Бюджета на ПГТМД, кандидатите, чиято стипендия е под 21 лева,
отпадат от класиране.

III. Критерии и показатели за класиране
3.1 За постигнати образователни резултати:
3.1.1. Всички ученици, отговарящи на условията участват в класирането;
3.1.2. Показатели за класиране:
Среден успех
успех
5 ,5 0 -5 ,6 0
5 ,6 1 -5 ,7 0
5 ,7 1 -5 ,8 0
5,81 - 5 ,9 0
5,91 - 6 ,0 0

точки
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60

3.1.3. При наложена мярка по чл. 59 от Правилника на ПГТМД се отнемат 3 точки
3.1.4. При наложена санкция по чл. 61 т. 1 от Правилника на ПГТМД се отнемат 7 точки
3.1.5. В зависимост от Бюджета на ПГТМД, кандидатите, чиято стипендия е под 21 лева,
отпадат от класиране.
3.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвартяване на отпадането
3.2.1. Всички ученици, отговарящи на условията участват в класирането;
3.2.2. Показатели за класиране:
Среден месечен доход на член от семейството
точки
лева
До 200
45
От 201 до 340
25
От 341 до 510
15

Среден успех
успех
4 ,5 0 -4 ,9 9
5 ,0 0 -5 ,4 9
5 ,5 0 -6 ,0 0

точки
5
10
15

3.2.3. При наложена мярка по чл. 59 от Правилника на ПГТМД се отнемат 3 точки
3.2.4. При наложена санкция по чл. 61 т. 1 от Правилника на ПГТМД се отнемат 7 точки
3.2.5. В зависимост от Бюджета на ПГТМД, кандидатите, чиято стипендия е под 21 лева,
отпадат от класиране.
3.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
3.3.1. Всички ученици, отговарящи на условията получават стипендии в еднакъв размер в
зависимост от Бюджета на ПГТМД;
3.3.2. При наложена мярка по чл. 59 и/или санкция по чл. 61 т. 1 от Правилника на ПГТМД,
ученикът получава минималната месечна стипендия.

3.4. За ученици без родители / с един родител
3.4.1. Всички ученици, отговарящи на условията получават стипендии в еднакъв размер в
зависимост от Бюджета на ПГТМД;
3.4.2. При наложена мярка по чл. 59 и/или санкция по чл. 61 т. 1 от Правилника на ПГТМД,
ученикът получава минималната месечна стипендия.

3.5. Еднократни стипендии
3.5.1. Да са налице социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование на ученика;
3.5.2. Ученикът да има постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
3.5.3. Ученикът да е предложен от класния му ръководител или от учител и да е одобрен от
Педагогическия съвет.

IV. Необходими документи
1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати
1.1.3аявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител,
проверено и подписано от класен ръководител.
2. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
2.1. Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител,
проверено и подписано от класен ръководител;
2.2. Акт (удостоверение) за раждане на ученика;
2.3. За учащите членове на семейството се прилага Служебна бележка от учебното
заведение;
2.4. За непълнолетните членове на семейството се прилага ксерокопие на Акт за
раждане;
2.5.3а нетрудоспособните членове на семейството се прилага ксерокопие на решение на
медицинска комисия;
2.6. В зависимост от декларираните доходи:
Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител,
проверено и подписано от класен ръководител;
Служебна бележка за брутния доход на родителите от м.април 2018 г. до
м.септември 2018 г. включително /от работодател/;
Служебна бележка за получени обезщетения и помощи по реда на Закона за
социално подпомагане без еднократните помощи /от НОИ/ - ако са декларирани
такива;
Служебна бележка за месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни
помощи за деца /от служба Социално подпомагане / - ако са декларирани такива
Доходи от наеми, хонорари и др. доходи се декларират;
Ксерокопие на свидетелство за граждански брак на родителите;
Ксерокопие на актовете за раждане на всички братя и сестри, както и на лицето,
подаващо декларацията.
3. М есечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
3.1. Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител,
проверено и подписано откласен ръководител;
3.2. Медицинска експертиза за установена степен на намалена трудоспособност.
4. М есечна стипендия за подпомагане на ученици без родители/с един родител
4.1.Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител,
проверено и подписано от класен ръководител;
4.2. Ксерокопие на документ, доказващ едно от следните обстоятелства:
смъртен акт на починали /починал/ родител
лишаване на родители /родител/ от родителски права
родители /родител/поставени /поставен/ под пълно
5. Еднократни стипендии
5.1.3аявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител,
проверено и подписано от класен ръководител и/или учител.

