
Средно общообразователно училище „Христо Ботев” - гр. Нова Загора 

 ЗАПОВЕД   

 РД-07-197/26.10.2015 г. 

На основание чл.9 от ПМС №33 от 15.02.1023 г. за условията за получаване на 

стипендии от учениците след завършено основно образование и във връзка с  чл.147, ал.1, 

т.1 и т.5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета; Протокол №1 и 

Предложение на УК за стипендиите на учениците 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНЦИИ 

(съгласно ПМС №33 от 15.02.2013 г.) ЗА 2015 ГОДИНА. 

Разпределяне на наличните средства за календарната 2015 година. 

Чл. 4. (1)  Месечни стипендии – 18 496 лв.: 

1. за постигнати образователните резултати – 13 866  лв.; 

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането – 3 095 лв.; 

3. за ученици без родители – 1 535 лв..  

Чл. 5. (1) Еднократни стипендии – 188 лв.: 

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование – 88 лв.; 

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност – 100 лв. 

Размер на наличните средства към 01.09.2015 год.  

Размерът на наличните средства към 01.09.2015 год. възлиза на 8 118 лв., от които за: 

Чл. 4. (1)  Месечни стипендии – 8 018лв.: 

1. за постигнати образователните резултати – 5 508 лв.; 

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането – 1 350лв.; 

3. за ученици без родители – 1 160 лв. 

Чл. 5. (1) Еднократни стипендии – 100 лв.: 



1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование – 100 лв.; 

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност – 0 лв. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ до класиране, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА КЛАСИРАНЕ на учениците, РАЗМЕР на стипендиите и ПЕРИОД, за който се 

отпуска, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ на всеки вид стипендия и 

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване. 

 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

І. Критерии за допускане до класиране за месечна стипендия за постигнати 

образователни резултати 

В класирането за стипендии за постигнати образователни резултати се допускат: 

1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 

образование, които са: 

1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, 

или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и 

общинските училища; 

1.2. чужденци - ученици в държавните и общинските училища: 

1.2.1. с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на 

Министерския съвет. 

2. Ученици, които не са прекъснали  обучението си или не повтарят учебната 

година, с изключение на повтарящи поради болест. 

3. Ученици, които нямат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - 

до заличаване на наказанието. 

4. Ученици, чиито среден успех е не по-нисък от Отличен 5,50  

4.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид 

успехът от предходната учебна година. 



За ученици, завършили основно образование през предходната учебна година, 

се взема предвид успеха от Свидетелство за основно образование.  

4.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок се взема предвид успеха 

от първия срок на настоящата учебна година. 

 

ІІ. Критерии за класиране за месечна стипендия за постигнати образователни 

резултати 

1. Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за 

постигнати образователни резултати е успехът на ученика. 

1.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид 

успеха от предходната учебна година.  

За ученици, завършили основно образование през предходната учебна година, 

се взема предвид успеха от Свидетелство за основно образование.  

1.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок  се взема предвид 

успехът от първия срок на настоящата учебна година. 

2. Участие в областен кръг на олимпиадите  по отделните учебни дисциплини. 

 3. Брой на допуснатите неизвинени отсъствия от ученика.  

3.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид броя 

на неизвинените отсъствия, допуснати  от ученика през  предходната учебна 

година. 

3.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок  се взема предвид броя 

на неизвинените отсъствия, допуснати  от ученика през  първия срок на 

настоящата учебна година. 

 

ІІІ. Показатели за класиране за месечна стипендия за постигнати 

образователни резултати 

1.Показател по първия основен критерий К1: 

         Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ      К1 

Успех на ученика  

Отличен 5,50 – 6,00 

К1 = Числената стойност на успеха 

на ученика 

(Например: Ако успехът на кандидата за стипендия е Отличен 5,75, то К1=5,75) 

 



2. Показатели по втория критерий: 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ     К2 

- класиран за областен кръг на олимпиадата 

по една или две учебни дисциплини 

0,1 

 - класиран за областен кръг на олимпиадата 

по 3 или повече учебни дисциплини 

0,2 

 

3. Показател по третия критерий: 

Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ      К3* 

Брой на допуснатите неизвинени 

отсъствия 

К3 = Брой неизвинени отсъствия 

10 

* Коефициентът К3 се изчислява с точност до 0,01 

 

ІV. Формула за класиране на кандидатите за месечна стипендия за постигнати 

образователни резултати 

1. За определяне на позицията в класирането, която заемат кандидатите за 

стипендията за постигнати образователни резултати, въз основа на коефициентите по 

горепосочените показатели за класиране (Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3), се определя 

общ коефициент К, съгласно формулата: 

 

К = К1 + К2 – К3 

 

2. Класирането се извършва в низходящ ред според стойността на коефициента К. 

3. При кандидати с равен брой точки предимство има кандидатът с по-висок успех.  

 

V. Размер на месечната стипендия за постигнати образователни резултати - 35 лв. 

 

VІ. Период, за който се отпуска месечната стипендия за постигнати 

образователни резултати 

1. Стипендията за постигнати образователни резултати се отпуска за учебен срок, 

считано от 01 октомври на всяка учебна година и от началото на втория учебен 

срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци. 



2. Учениците от ХІІ клас  получават стипендии до края на м. май, в който се 

провеждат държавните зрелостни изпити, съгласно графика на МОН. 

VІІ. Документи за кандидатстване 

1. Заявление-декларация по образец на училището (Приложение1) 

2. Копие от ученическата книжка на кандидата (стр. 12 и 13), в което класният 

ръководител вписва средния успех и броя на неизвинените отсъствия за съответния 

период и го заверява с подписа си.  

 Учениците, завършили основно образование през предходната учебна година, 

представят копие от Свидетелство за основно образование, заверено от класния 

ръководител. 

3. Копие от протоколи на класираните ученици за областен кръг на олимпиадите. 

(Прилага се от комисията) 

VІІІ. Срок за подаване на документи за кандидатстване 

Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за 

постигнати образователни резултати е 27.10.2015 година 

 

Забележка: Месечните стипендии за постигнати образователни резултати се 

отпускат по заповед на директора въз основа на предложение на комисията за 

стипендиите за извършено класиране на учениците. 

 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО 

 

І. Критерии за допускане до класиране за месечни стипендии за подпомагане 

на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

В класирането за стипендии за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането се допускат:  

1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 

образование, които са: 



1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, 

или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и 

общинските училища; 

1.2. чужденци - ученици в държавните и общинските училища: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) приети въз основа на международен договор или акт на 

Министерския съвет. 

2. Ученици, които не са прекъснали  обучението си или не повтарят учебната 

година, с изключение на повтарящи поради болест. 

3. Ученици, които нямат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - 

до заличаване на наказанието. 

4. Ученици, на които месечният доход на член от семейството за период от 

последните шест месеца, предхождащи месеца на отпускане на стипендията, не надхвърля 

средната стойност на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за съответния 

период. 

5. Ученици, чиито среден успех е не по-нисък от Много добър 4,50  

5.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид 

успеха от предходната учебна година. 

За ученици, завършили основно образование през предходната учебна година, 

се взема предвид успеха от Свидетелство за основно образование.  

5.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок  се взема предвид 

успеха от първия срок на настоящата учебна година. 

За понятията „член на семейство” и „месечен доход на член от семейство” 

виж Приложение 7 

ІІ. Критерии за класиране за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането 

1. Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането е месечният 

доход на член от семейството  



2. Успех на ученика. 

2.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид 

успеха от предходната учебна година. 

За ученици, завършили основно образование през предходната учебна година, 

се взема предвид успеха от Свидетелство за основно образование.  

2.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок  се взема предвид 

успеха от първия срок на настоящата учебна година. 

3. Брой на допуснатите неизвинени отсъствия от ученика.  

3.1. При отпускане на стипендия за първия учебен срок се взема предвид броя 

на неизвинените отсъствия, допуснати  от ученика през  предходната учебна 

година. 

3.2. При отпускане на стипендия за втория учебен срок  се взема предвид броя 

на неизвинените отсъствия, допуснати  от ученика през  първия срок на 

настоящата учебна година. 

ІІІ. Показатели за класиране за стипендия за постигнати образователни 

резултати 

1.Показатели по първия основен критерии: 

Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ   К1 

Месечен доход на член от семейството 

(Не по-висок от МРЗ*) 

К1 = Месечният доход 

      100 

 

 *МРЗ (Минималната работна заплата за страната за период от последните 

шест месеца, предхождащи месеца на отпускане на стипендията). 

 

2. Показатели по втория критерий:  

Таблица 5 

ПОКАЗАТЕЛ 

Успех на ученика 

КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ    К2 

Много добър 4,50 – 4,99 0,4 

Много добър 5,00 – 5,49 0,2 

Отличен 5,50 – 6,00 0 

 



 3. Показател по третия критерий:  

Таблица 6 

ПОКАЗАТЕЛ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ      К3* 

Брой на допуснатите неизвинени 

отсъствия 

К3 = Брой неизвинени отсъствия 

10 

* Коефициентът К3 се изчислява с точност до 0,01 

 

ІV. Формула за класиране  на кандидатите за стипендия за подпомагане на достъпа 

до образование и предотвратяване на отпадането 

  1. За определяне на позицията за класиране, която заемат кандидатите за стипендия 

за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането въз основа на 

коефициентите по горепосочените показатели за класиране (Таблица 4, Таблица 5 и 

Таблица 6), се определя общ коефициент К, съгласно формулата: 

К = К1 + К2 + К3 

 2. Класирането се извършва във възходящ ред според стойността на коефициента К. 

            3. При кандидати с равен брой точки предимство има кандидатът с по-нисък доход. 

V.  Размер на месечната стипендия за подпомагане на достъпа до образование 

и предотвратяване на отпадането  -  25 лв. 

VІ. Период, за който се отпуска месечната стипендия за подпомагане на 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  

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

отпадането се отпуска за учебен срок от 01 октомври  на всяка учебна година и 

от началото на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на 

учебните месеци. 

2. Учениците от ХІІ клас  получават стипендии до края на м. май, в който се 

провеждат държавните зрелостни изпити, съгласно графика на МОН. 

VІІ. Документи за кандидатстване 

1. Заявление-декларация по образец на училището (Приложение 2) 

2. Служебни бележки за доходите на семейството за предходните шест месеца: 



2.1. Служебни бележки за доходите на членовете на семейството от трудови 

правоотношения за предходните шест месеца. 

2.2. Служебна бележка за получените месечни помощи и добавки по реда на 

Закона за семейни помощи за деца. 

2.3. Служебна бележка за обезщетения и помощи по реда на Кодекса за 

социално осигуряване, без еднократните помощи. Безработните родители  

представят служебна бележка за регистрация в БТ към датата на подаване на 

документите. В случай, когато няма такава регистрация за предходните шест 

месеца, представят нотариално заверена декларация, с която удостоверяват, че 

не са получавали доходи за периода 01.ІV.2015 г. – 30.ІХ.2015 г. 

2.4. Служебна бележка за месечните помощи по реда на Закона за социално 

подпомагане. 

2.5. При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и 

документ за получаване на издръжка за предходните шест месеца, ако такава 

не е записана в съдебното решение. 

2.6. Служебна бележка за доходите от пенсии за предходните шест месеца, без 

добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност. 

2.7. Служебна бележка от учебните заведения, в които учат братя и/или сестри 

на ученика, удостоверяващи: 

- дали ученикът  получава стипендия; 

- изплатените суми за стипендия за последните шест месеца. 

2.8. Документи за други доходи от предходните шест месеца. 

3. Копие от ученическата книжка на кандидата (стр. 12 и 13), в което класният 

ръководител вписва средния успех и броя на неизвинените отсъствия за съответния 

период и го заверява с подписа си.  

Учениците, завършили основно образование през предходната учебна година, 

представят копие от Свидетелство за основно образование, заверено от класния 

ръководител. 

 

VІІІ. Срок за подаване на документи за кандидатстване 

Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането е 27.10.2015 

година 

 



Забележка: Месечните стипендии за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането  се отпускат по заповед на директора въз основа на 

предложение на комисията за стипендиите за извършено класиране на учениците. 

 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ 

 

І. Условия за отпускане на месечни стипендии за ученици без родители* 

Месечни стипендии за ученици без родители се отпускат на: 

1. Ученици без родител/ родители в дневна и индивидуална форма на обучение 

след завършено основно образование, които са: 

1.1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, 

или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и 

общинските училища; 

1.2. чужденци - ученици в държавните и общинските училища: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) приети въз основа на международен договор или акт на 

Министерския съвет. 

2. Ученици без родител/ родители, които не са прекъснали  обучението си или не 

повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест. 

3. Ученици без родител/родители, които нямат наложено наказание с решение на 

Педагогическия съвет - до заличаване на наказанието. 

*За понятието „ученици без родители” виж Приложение 7. 

 

ІІ. Размер на стипендията за ученици без родители – 28 лв. 

 

ІІІ. Период, за който се отпуска стипендията за ученици без родители 

1. Стипендиите за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им. 

2.  Стипендията за ученици без родители се изплаща за периода на учебните и 

неучебните месеци.  



3. Учениците от ХІІ клас  получават стипендии до края на м. май, в който се 

провеждат държавните зрелостни изпити, съгласно графика на МОН 

ІV. Документи 

1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 4) 

2. Копие от смъртния акт на починалия/починалите родител/родители. 

3. Копие от документ, удостоверяващ отнемането на родителски права на 

родител/родителите на ученика. 

4. Копие от документ, удостоверяващ поставянето на родителите под пълно 

запрещение. 

V. Срок за подаване на документи за кандидатстване 

Срокът за подаване на документите за кандидатстване за месечна стипендия за 

ученици без родители е 27.10.2015 година или след възникване на основание за 

получаване. 

 

За отпускане на стипендията за ученици без родители не се извършва 

класиране. 

 

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОТ УЧЕНИКА НА 

ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА МУ 

ДО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

І. Условия за отпускане на еднократните стипендии за преодоляване от 

ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до 

образование 

Еднократните стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се отпускат на: 

1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 

образование, които са: 

1.1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, 

или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и 

общинските училища; 



1.2. чужденци - ученици в държавните и общинските училища: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) приети въз основа на международен договор или акт на 

Министерския съвет. 

2. Ученици, които не са прекъснали  обучението си или не повтарят учебната 

година, с изключение на повтарящи поради болест. 

3. Ученици, които нямат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - 

до заличаване на наказанието. 

 4. Ученици, при които са възникнали еднократни социални обстоятелства, 

ограничаващи достъпа му до образование. 

ІІ. Размер на еднократните стипендии за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 

 Размерът на еднократните стипендии за преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се определя от Директора 

на училището въз основа на мотивирано предложение от комисията за стипендиите след 

разглеждане на конкретните обстоятелства, довели до основание за отпускане на този вид 

стипендия. 

ІІІ. Документи  

1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 5) 

2. Документи, доказващи основанието за отпускане на еднократна стипендия за 

преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му 

до образование. 

За отпускане на еднократна стипендия за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование  не се 

извършва класиране. 

 

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

УЧЕНИКА В УЧЕБНАТА, ИЗВЪНКЛАСНАТА ИЛИ ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

І. Условия за отпускане на еднократните стипендии за постигнати високи 

резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. 



Еднократните стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност се отпускат на: 

1. Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 

образование, които са: 

1.1. български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, или 

на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и общинските училища; 

1.2. чужденци - ученици в държавните и общинските училища: 

1.2.1. с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

1.2.2. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския 

съвет. 

2. Ученици, които не са прекъснали обучението си или не повтарят учебната 

година, с изключение на повтарящи поради болест. 

3. Ученици, които нямат наложено наказание по чл. 128 и чл. 136 от Правилника на 

СОУ „Христо Ботев” - до заличаване на наказанието. 

4. Ученици, постигнали високи резултати  в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност:  

4.1. Класирани за участие в Национален кръг на олимпиадите. 

4.2. Класирани от 1 до 6 място на национални състезания и конкурси. 

4.3. Класирани от 1 до 10 място на международни състезания и конкурси. 

ІІ. Размер на еднократните стипендии за постигнати високи резултати от 

ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност 

 Размерът на еднократните стипендии за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност се определя от Директора на 

училището въз основа на мотивирано предложение от комисията за стипендиите след 

разглеждане на конкретните обстоятелства, довели до основание за отпускане на този вид 

стипендия. 

ІІІ. Документи  

1. Декларация-заявление по образец на училището (Приложение 6) 

2. Документи, доказващи основанието за отпускане на еднократна стипендия за  

постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност 



За отпускане на еднократна стипендия за постигнати високи резултати от 

ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност не се извършва 

класиране. 

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА 

УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Условията и реда за получаване на стипендиии от учениците след завършено 

основно образование са определени в съответствие с Постановление №33 на Министерски 

съвет от 15.02.2013 год., Обн. – ДВ, бр. 17 от 21.02.2013 год.; изм. и доп., бр. 40 от 

30.04.2013 г.; изм. бр. 62 от 12.07.2013 г.; изм. бр. 8 от 28.01.2014 г.  

2. 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. 

3. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна 

стипендия. 

4. Еднократна стипендия може да се отпусне на един и същ ученик само веднъж в 

рамките на един учебен срок. 

5. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за 

получаване от ученика на еднократна стипендия за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование и еднократна 

целева стипендия. 

6. Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз 

основа на предложението на комисията за стипендиите. 

7. Ако 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. 

8. Училището извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените 

документи. 

9. Месечната стипендия, отпусната на ученик, се отнема, ако: 

9.1. той прекъсне обучението си 

9.2. той бъде наказан с решение от Педагогическия съвет на СОУ „Христо 

Ботев”- считано от началото на месеца, следващ месеца, в който е наложено 

наказанието  - до заличаването му. 



10. Месечната стипендия по чл. 4, ал. 1, т.4 от Постановление №33 на Министерски 

съвет от 15.02.2013 год. се отнема, ако отпадне основанието за нейното отпускане. 

11. Комисията за стипендиите може да променя размера на отделните видове 

месечни стипендии, както и показателите и коефициентите за класиране въз основа на 

размера на утвърдените средства за стипендии в училището. 

 

IV.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Заявление-декларация за месечна стипендия за постигнати 

образователни резултати по образец на училището. 

Приложение 2. Заявление-декларация за месечна стипендия за подпомагане на 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  

Приложение 3. Заявление-декларация за месечна стипендия за подпомагане на 

ученици с трайни увреждания. 

Приложение 4. Заявление-декларация за месечна стипендия за ученици без 

родители 

Приложение 5. 

Заявление-декларация за еднократна стипендия за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 

Приложение 6. Заявление-декларация за еднократна стипендия за постигнати 

високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност. 

Приложение 7. Определяне на понятията „член на семейство”, „месечен доход 

на член от семейството” и „лице с трайни увреждания” в съответствие с 

Постановление №33 на Министерски съвет от 15.02.2013 год. 

1. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните 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 

съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако 

живеят с него. 



2. 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. 

3. 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 бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него 

да се приложат съответните документи. 

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

разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Заповедта да се обяви в сайта на училището за сведение на учениците и да се окачи 

на таблото за информация . 

Със заповедта за сведение и изпълнение срещу подпис да се запознаят ПДУД Ваня 

Хазаросова, счетоводител Диана Стайкова и касиер Янка Колева. 

 

 

Директор:………………….. 

/Бойка Няголова/ 

Запознат: 

Ваня Хазаросова –  

Диана Стайкова –  

Янка Колева -  

 


