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УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Чл.1.  Настоящите условия и критерии за получаване на стипендии от учениците в ПГСА са изготвени
в съответствие Постановление №328 на МС от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии
на учениците след завършено основно образование и Постановление № 20 на МС от 01.02.2019 година
и влизат в сила от 08.02.2019 година.
   Чл.2.  (1) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии на ученици в дневна,
индивидуална,  комбинирана  форма  на  обучение  и  при  обучение  чрез  работа  (дуална  система  на
обучение) след завършено основно образовани, които са:

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, общинските и частните училища, както и ученици със специални
образователни потребности,  които  се  обучават  в  държавните  и  общинските  центрове за  специална
образователна подкрепа след завършен Vll клас.

 2. чужденци - ученици в държавните, общинските и частните училища: 
 а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 
 б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;  
в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет; 
 г) търсещи или получили международна закрила в страната.  
(2) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по ал. 1 с

трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили
VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или
втори гимназиален етап.  

(3) Учениците нямат право на стипендия, когато: 
 1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради

болест;  
2.  имат  наложена  санкция  по  предложение  на  педагогическия  съвет  -  до  заличаване  на

санкцията.  
   Чл.3. (1)  Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния
бюджет,  които се определят  ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година. 
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            (2) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет,
финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 в държавните, общинските
и частните училища по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното
и училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на съответната година и размера на средствата за
стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.  
   Чл.4.  Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет
преминават  в  преходен  остатък  по  бюджета  на  училището  и  се  използват  за  същата  цел  през
следващата  година. 
   Чл.5.   (1)  Размерът на стипендиите се определя със заповед на директора  по предложение на
комисията за определяне на стипендии, избрана на ПС.

(2)   Директорът  представя  предложенията  на  комисията  за  определяне  стипендии   на
ученическия съвет на училището.  

ІІ. РАЗМЕР И ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
   Чл.6.  Училището предоставя получените средства по чл.3 за месечни и еднократни стипендии.
   Чл.7.  (1)  Месечните стипендии са:

1.за постигнати образователни резултати;
2.за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3.за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4.ученици без родители;
5. ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален

етап;
6. ученици, които са приети за обучение в Vlll клас по защитените от държавата специалности от

професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

(2)  В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по
предложение на комисията определена от директора на училището.

(3)  Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 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.  

(4)  Стипендиите по ал.1 т. 3 и 4  и ал.2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало основанието за получаването, и не се изплащат за периода на неучебните
месеци. 

(5)  Стипендиите по ал.1, т.5 и т.6 се отпускат от началото на всяка учебна година и се изплащат
месечно за периода на учебните месеци

(6) Стипендиите по ал. 1, т. 1, 2, 5, и 6 се предоставят след класиране на учениците. За всеки
вид стипендия по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се извършва отделно класиране. 

 (7) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 не се извършва класиране.  
   Чл.8.  (1)  Еднократните стипендии са за:

1.преодоляване  от  ученика  на  еднократни  социални  обстоятелства,  свързани  с  достъпа  до
образование

2.постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна или извънучилищна дейност
(2)   Средствата  по ал.1  не   надвишават  10% от  средствата,  определените  за  стипендии по

бюджета на училището
(3)  Стипендия по ал.1 се получава само веднъж на учебен срок без да  се извършва класиране
(4) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един

учебен срок.
Чл. 9.  (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 1
да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.
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 (2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и с
други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. 

 (3) класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 7, ал. 1, т. 2 се извършва
отделно  от  класирането  за  предоставяне  на  месечна  стипендия  по  чл.  7,  ал.  1,  т.  2,  която  не  се
предоставя целево на учениците. 

 (4)  Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен
документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен
представител, ако ученикът не е пълнолетен. 
Чл.10. (1)  Ученикът  може да кандидатства  за повече от един вид месечна стипендия,  включително
месечна стипендия по чл. 9, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само
една от стипендиите.

  (2) Учениците класирани за стипендия по чл. 7, ал. 1, т. 5 и 6  и едновременно за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера и.   

  (3) Учениците с право на стипендии по чл. 7, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за стипендия
за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера и.  
(4) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.  
(5) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на
еднократна стипендия по чл. 8, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 9, ал. 1.  
(6)  Стипендиите  по  чл.7,  ал.1,  т.5  и  6  не  се  изплащат  на  ученици,  допуснали  над  пет  неизвинени
отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.
 Чл.11. Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите е следната:
            (1)  От средствата определени за стипендии по бюджета на училището се заделят 10 на сто  за
еднократни стипендии.
             (2)  Остатъкът от средствата се разпределя по равно за двата учебни срока.
             (3)  Средствата за стипендии, определени за всеки срок, се делят на 250, за да се определи броя
на стипендиантите по чл.7 ал.1.

(4)   5 % от средствата,  полагащи се за стипендии по чл.7,  ал.1,  т.1  и  2 и чл.8,  ал.1,  т.1  се
предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.
   Чл.12.  (1)Стипендия за постигнати образователни резултати  по чл.7,ал.1,  т.1 имат право всички
ученици , които имат отличен успех – 5.50- 6.00 за годината, при отпускане на стипендии за І-вия учебен
срок, или за първия срок, при отпускане на стипендии за ІІ-рия учебен срок.
               1.Стипендията се отпуска за всеки срок , при следните условия:
a) стипендии в размер до  50 лв. получават  ученици с успех  6.00
b) стипендии в размер до  45 лв. получават  ученици с успех  5.99-5.75
c) стипендии в размер до  40 лв. получават  ученици с успех  5.74-5.50

 (2) Стипендия по чл.7, ал.1, т.2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване
на отпадането, имат право всички ученици , които имат успех не по-нисък от добър -  4.50 и месечен
доход на член от семейството не по-голям от средната месечна минимална работна заплата за периода
от шестте месеца, предхождащи месеца на кандидатстване:
- за І-вия учебен срок – от 01 април до 30 септември;
- за ІІ-рия учебен срок – от 01 август до 31 януари.  
             1. Стипендията се отпуска за всеки срок, при следните условия:
a) стипендии в размер до  35 лв. получават  ученици с успех  5.49-5.01
b) стипендии в размер до  30 лв. получават  ученици с успех  5.00-4.76
c) стипендии в размер до  25 лв. получават  ученици с успех  4.75-4.50
 (3)  Стипендиите по чл.7ал.1,т.3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания  в размер до 50 лв.
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(4)  Стипендиите по чл.7ал.1,т.4 за  ученици без родители  в размер до 50 лв.
(5)  Стипендиите по чл.7ал.1,т.5 и 6 за подпомагане на ученици ,които се обучават в дуална система или
в защитени от държавата специалности и професии  в размер до 50лв.
(6) Стипендиите по чл.7ал.2 за подпомагане на ученици с един родител в размер до 50 лв.
 Чл.13.  (1) Половината от средствата за стипендии по чл.8, ал.1 се разпределят между учениците при
следните условия:

    1. ученици с двама починали родители –  1/3 от средствата, след подадена молба от ученика и
представен смъртен акт.

    2. при случаи на тежко материално положение – 2/3 от средствата, след подадена молба от
родител,  свободен  текст  с  подробно  изложение  на  основанията  за  отпускане  и  документи
(удостоверения), подкрепящи основанията.
                 (2) Другата половина от средствата за стипендии по чл8, ал.1 се разпределят при следните
условия:

   1. Стипендия в размер до  100 лв. получава  зрелостникът, постигнал отлични резултати през
годините  си на обучение.

    2. Останалите средства се разпределят пропорционално за следните ученици:
a) ученици постигнали успех на олимпиади, спортни и други състезания:
- за регионално ниво –  1/3  от средствата
- за национално ниво –  1/3 от средствата
б)  ученици постигнали успех в други дейности , чрез които съдействат за повишаване авторитета и
престижа на училището – 1/3 от средствата
                (3) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия от средствата по чл.8, ал.1 се
извършва отделно  от класирането на месечната стипендия. 
                  1. след подадена молба от родител, свободен текст с подробно изложение на основанията за
отпускане и документ (удостоверение), подкрепящ основанията, заверена от класния ръководител.
                  2. разходите , за които се отпускат целевите стипендии се доказват с разход оправдателни и
други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
   Чл.14. (1)  Документите за кандидатстване по чл.7, ал.1, т.1 са:
1. Заявление – декларация  (по образец), заверена от класния ръководител за верността на посочения
успех.
              (2)  Документите за кандидатстване по чл.7, ал.1, т.2 , 5 и 6 са:
1. Заявление – декларация  (  по образец ),  заверена от класния ръководител за верността на
посочения успех
2. Документи, удостоверяващи брутния доход на родителите през шестте месеца преди месеца, на
отпускане на стипендията.
3. Документ за редовна форма на обучение на братя и сестри от съответното училище в което са
записани.
4. За  получени  помощи   за  деца  и  социални  помощи  се  представя  удостоверение  от  служба
„Социално подпомагане”.
5. При  разведени  родители  се  представя  дохода  на  родителя,  на  когото  са  присъдени
родителските права и решение на съда за развода и присъдена издръжка от другия родител.
6. Безработните представят документ за регистрация от бюрото по труда и документ за получени
обезщетения
7. Нотариално  заверена  декларация  ,  че  лицето  не  е  работило  и  няма  получени  доходи  за
изискания период, извън случаите по т.2, 3, 4, 5, 6.
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8. Документи за хонорари, наеми и други доходи в семейството
     (3) Документите за кандидатстване по чл.7, ал.1, т.3 са:

       1. Заявление – декларация  ( по образец )
        2. Копие от решение на ТЕЛК.
     (4) Документите за кандидатстване по чл.7, ал.1, т.4 са:
       1. Заявление – декларация  ( по образец )
        2. Копие от смъртен акт 
        3.Протокол за приемане в дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски

грижи /Приложение №1 към  чл.6,ал.3  от   правилника  за  устройството  и  дейността  на  домовете  за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа./

(5) Документите за кандидатстване по чл.7, ал.2  са:
       1. Заявление – декларация  ( по образец )
        2. Копие от смъртен акт
        3. Декларация, заверена от нотариус за отглеждане на  дете.

   Чл.15. Процедурата за отпускане на стипендиите има следните етапи:
              1.Подаване на документи – срокът се определя със заповед на директора.

 2.Обработване на документите от класните ръководители и обобщаване на данните в протокол.
 3.Разглеждане и класиране на приетите документи от Комисията по стипендиите.
 4. Издаване на заповед на директора, която съдържа имената на ученика, вида и размера на

стипендията и периода за изплащане. Обявяване на класирането на видно място в училището и в сайта
на ПГСА.

   ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАЕМ ЗА ОБЩЕЖИТИЕТО
   Чл.16.  (1)  Учениците,  ползващи общежитие,  заплащат месечен наем, определен със заповед на
директора.

  (2)  Освободени от заплащане на наем са ученици със заповед на директора по  ал.1,  при
следните случаи:

   1. Ученици без един или двама родители;
   2. Ученици от семейства с месечен доход на член от семейството до 65 % от установената за

страната минимална работна заплата за шестте месеца,  предхождащи месеца на кандидатстване и
успех не по-нисък от добър 4.50.

(3)  Документи за кандидатстване по ал.2, т.1:
                    1. Заявление – декларация  ( по образец )

       2.  Копие от смъртен акт
 (4)  Документи за кандидатстване по ал.2, т.2:
1. Заявление – декларация  (  по образец ),  заверена от класния ръководител за верността на
посочения успех
2. Документи, удостоверяващи брутния доход на родителите през шестте месеца, предхождащи
месеца на кандидатстване.
3. Документ за редовна форма на обучение на братя и сестри от съответното училище в което са
записани
4. За получени помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба „Социално
подпомагане”
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5. При  разведени  родители  се  представя  дохода  на  родителя,  на  когото  са  присъдени
родителските права и решение на съда за развода и присъдена издръжка от другия родител.
6. Безработните представят документ за регистрация от бюрото по труда и документ за получени
обезщетения.
7. Нотариално заверена декларация,  че лицето не е  работило и няма получени доходи,  извън
случаите т.2, 3, 4, 5, 6.
8. Документи за хонорари, наеми и други доходи в семейството.
Чл.17. (1) Учениците в държавните училища могат да получават стипендии, осигурени със средства от
Европейските структурни фондове или от работодатели, осигуряващи професионална подготовка, при
които учениците провеждат практическото си обучение. 

 (2)  Размерът на стипендиите  по  ал.  1,  осигурени със средства  на  Европейските структурни
фондове, и условията за предоставянето им се утвърждават от Комитета за наблюдение на съответната
оперативна програма.  

(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час. 
 (4) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават едновременно

стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.  
V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 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 Швейцария, 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, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за интеграция на хората с увреждания.
  3.  „Ученическа  производствена  практика" е  практическо  придобиване  на  знания  и  умения  на
конкретно  работно  място  за  период 240  астрономически  часа,  които  ученикът  пребивава в  работна
среда в организацията, в която се извършва обучението. 
 4.  „Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или
поставени под пълно запрещение.  
§  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. 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.   

           
 Комисия  в състав:

                    Стефка Елмаян
                    Красимира Вачева 

                                 инж.Олга Хрисчева 
                    Стоян Плачков                     

                                 Рангел Енев  

Изготвил:
                 Стефка Елмаян
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