
Критерии за допускане до класиране на учениците за 

различните видове стипендии 

 

              А. За отпускане на месечни стипендии:   

1. За постигнати образователни резултати –  / отличен успех/ 

- Да нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет; 

- Да нямат регистрирани противообществени прояви; 

 - Да имат общ успех от предходен учебен срок - отличен от 5.90 до 6.00. 

- Да имат общ успех от предходен учебен срок отличен от  5.50 до 5.89. 

- Да нямат повече от едно  неизвинено отсъствие, за което класният 

ръководител да представи мотивирано обяснение за отсъствието и броя на 

извинените отсъствия да не надвишава 70 / за един учебен срок/, с изключение 

на продължително отсъствие поради заболяване. 

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:  

- Да нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет; 

- Да нямат регистрирани противообществени прояви; 

- Месечния доход на член от семейството да не е по – голям от 518.00 лв. 

на месец;  

- Успех на ученика от предходния срок да е над добър 4,49,  

- Ученика да няма  повече от едно  неизвинено отсъствие, за което 

класният ръководител да представи мотивирано обяснение за отсъствието, а  

броя на извинените отсъствия да не надвишава 70 /за един учебен срок/, с 

изключение на продължително отсъствие поради заболяване. 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

- Да нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет; 

- Да нямат регистрирани противообществени прояви; 

- Да отговарят на условието, определено от §1 т.2 от “Допълнителните 

разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания“.  

4. За подпомагане на ученици  без родители:  

- Да нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет; 

- Да нямат регистрирани противообществени прояви; 

- Родителите на ученика да са починали, да са лишени от родителски 

права или поставени под пълно запрещение. 
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Документи за отпускане на стипендии: 
          А.  За месечните стипендии 
              1.  За постигнати образователни резултати: 

- Заявление - декларация от ученика подписано от клсният  ръководител 

за постигнатия общ успех и броя извинени и неизвинени отсъствия, както и 

обосновано обяснение за допуснатите неизвинени и извинени отсъствия над 

тези определени в критериите за отпускане на стипендии.  

             2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането и за целевите стипендии за покриване на конкретни  разходи, 

свързани с обучението на учениците:  

- Заявление – декларация по образец, подписано от родител / настойник/; 

- Служебни бележки за доходите на родителите за шестте месеца, 

предхождащи втория срок на учебната 2018/2019 год. от м. август 2018 год. 

до м. януари 2019 год. включително. Тези срокове важат за всички служебни 

бележки; 

- Служебна бележка за получените от семейството помощи за шестте 

месеца, предхождащи началото на втория срок; 

- За безработни родителите – служебна бележка за получаваното 

обезщетение от бюрата по труда за шестте месеца, предхождащи началото на 

втория учебен срок. Бюрата по труда са единственната институция в 

РБългария удостоверяваща, че лицата са безработни; 
-  Служебна бележка за шестте месеца, предхождащи началото на втория 

учебен срок от учебните заведения за получаваните стипендии от братя или 

сестри, ако ученикът има такива, обучаващи се в средни или висши учебни 

заведения.  Ако братята и сестрите не получават стипендия уверения, че са 

ученици / студенти/;  

- 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 съжителстват, както и 

непълнолетните му деца, ако живеят с тях. В тези случаи се изисква дохода на 

лицето, с което майката или бащата съжителствуват и служебни бележки на 

доведените и заварени братя и сестри;  

- Справка от класният ръководител за средния успех и допуснатите 

извинени отсъствия, както и обосновано обяснение за допуснатите неизвинени 

и извинени отсъствия над тези определени в критериите за отпускане на 

стипендии.  

            3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

- Заявление –декларация от ученика, на чието име е издадено 

експертното решение;   

- Копие от експертното решение на ТЕЛК. 

            4. Стипендии за ученици без родители: 

     - Заявление  –декларация от ученика,  

     -  Копие от смъртния акт на родителите или родителя, когато се 

кандидатства за първи път за този вид стипендия. 


