
 

   Профилирана природо-математическа гимназия       
           “ Е к з а р х  А н т и м  I ” -В и д и н  
      3700 Видин, ул.”Княз Борис  I” №25, тел.(094) 600912,факс 600911, pmg_vidin@abv.bg 
 

 

ПРАВИЛА 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО РЕДА НА ПМС № 33 за I срок  на учебната 

2016/2017 година 

I. Общи условия за получаване на стипендии 
 

1. Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след 

завършено основно образование / 10, 11 и 12 клас/. 

2. Стипендии се отпускат в началото на всяка учебна година и/или от началото на втория 

учебен срок 
 

3.  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 - до заличаване на 

наказанието. 

 

4.  Месечните стипендии са: 

4.1. за постигнати образователни резултати; 

4.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

4.3  за  подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

4.4  за ученици без родители. 

 

Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането 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. Стипендиите се предоставят след класиране. За всеки вид стипендия се извършва 

отделно класиране. 

 

Стипендиите за подпомагане за ученици без родители и за ученици с трайни увреждания  се 

отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускането на 

този вид стипендии не се извършва класиране. По решение на комисията, месечна стипендия в 

по-голям размер може да се предостави на ученици от домовете за деца лишени от родителски 

грижи. 

 

5. Еднократните стипендии са: 

5.1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа 

му до образование; 

5.2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност. 

За един и същ ученик стипендия по точка 5.1 и 5.2 може да се отпуска само веднъж в 

рамките на един учебен срок. 

Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, 

определени за стипендии по бюжета на училището. 

За отпускане на еднократна стипендия не се извършва класиране. 
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Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. 

 

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. 

 

II. Вътрешни правила за отпускане на стипендии. Ред за получаване. 
Необходими  документи.                               

1.Стипендии за постигнати образователни резултати                                                                                                                                                            

1.1. Ред и условия за получаване:  ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ 

 Основен критерии при класирането  е успехът на ученика от предходната учебна година.                                                                                                      

  Получава се от ученици с успех не по-нисък от Отличен 5,50 , независимо от дохода.  

1.2. Размерът на стипендията за първия учебен срок на учебната 2015-2016г е  

       за успех: 

 

 от Отличен (5.91) до Отличен (6.00) - 25 лв. 
 от Отличен (5.81) до Отличен (5.90) - 24 лв. 
 от Отличен (5.71) до Отличен (5.80) - 23лв. 
 от Отличен (5.61) до Отличен (5.70) - 22 лв.  
 от Отличен (5.50) до Отличен (5.60) - 21 лв. 

 

  

1.3. Необходими документи: 

• Заявление - декларация 
• Получава се от м.октомври 2016 г . до м.януари 2017 г. – вкл.; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Успехът се изчислява като средноаритметично число от оценките по учебните 

предмети от ЗП, ЗИП и СИП  за   2015/2016  учебна година. 

 

 

2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането 
 
2.1. Ред и условия за получаване: ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ 
2.2.  Критериите за класиране на учениците са: 

 успех от 2015/2016 учебна  година не по-нисък от Мн. добър 4,50; 

 брутният месечен доход на член от семейството да е по-малък от минималната работна заплата за 

страната ( 420,00 лв ). 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните шест 

месеца въз основа на заявление-декларация . Размерът на минималната работна заплата, приет за 

база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 

месеца( април- септември). 

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, а 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. 

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. 7 т 1-4 и 6 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с 
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трайно намален 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. Заявлението-декларация 

за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към 

него да се приложат съответните документи. 
       
      2.3. Получава се от м. октомври  до м. януари – вкл.; 
       
      2.4. Размерът на стипендията  за първи срок на учебната 2016-2017 учебна година е 21.00 
лв 
             
           2.5. Необходими документи: 

 Заявление - декларация 

 Служебни бележки за дохода на двамата родители за периода от м. април 2016 год. до м. 

септември 2016 год. ( за 6 мес. ) и всички останали документи удостоверяващи брутните доходи 

получени от отделните членове на семейството, през предходните 6 месеца (април - септември 

2016 г.) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: - Ако един от родителите или и двамата са безработни, да се представи    

        служебна бележка от Бюрото по труда. За безработни се признават само поддържащите  

        редовна регистрация в бюрата по труда за целия изискван период.  
 

 Нулев брутен доход не се приема. 

Брутният доход се удостоверява със служебно издаден документ, върху който е посочен точния 

адрес на фирмата, издала документа и идентификационния номер/БУJIСТАТ/. 

 Удостоверения за братя и сестри, че са учащи. 
 Удостоверение за гражданско състояние на родителя, който сам отглежда детето си  

( при разведени родители ) 
 
 
  3.Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

 
3.1. Ред и условия за получаване: 
Стипендиите  се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е   
    възникнало основанието за получаването им,и се изплащат и за периода на неучебните  

    месеци. За отпускане на стипендии  пот.3  не се извършва класиране 

     3.2.  Размерът на спипендията е 25.00 лв.  
                            

  4.Стипендии за ученици без родител                                                                                                                                                                                                                         

      

   4.1.  Ред и условия за получаване: 
    Стипендиите  се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е   
    възникнало основанието за получаването им,и се изплащат и за периода на неучебните  
    месеци. За отпускане на стипендии  пот.4  не се извършва класиране.                                                                                         
 

  4.2.  Размерът на спипендията е 25.00 лв.  
                            

ЗАБЕЛЕЖКА: По решение на комисията, месечна стипендия в по-голям размер може да се 

предостави на ученици от домовете за  деца лишени от родителски грижи.!!! 

  

5. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални 
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 
             5.1. Ред и условия за  получаване: 

Получават се от ученици за преодоляване на социални обстоятелства, възпрепятстващи достъпа 

им до образование. 

           5.2 Необходими документи: 

                   - Заявление - декларация 

                    - Документ, доказващ обстоятелството 

                    - Размерът на стипендията е до 30 лв. 
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6. Еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, 
извънкласната или извънучилищната дейност 

6.1. Ред и условия ш получаване: 
Получава се от ученици, класирани на призови места /I, II и III/ или получили оценка Отличен 

6.00 на национални и международни олимпиади и състезания от националния календар на МОН в 

размер: до 50 лв. 

Забележка: При недостиг на средствата с предимство са учениците с постигнати високи 

резултати в области, съвпадащи с профилиращите предмети в гимназията 

6.2.Необходими документи: 
-Заявление - декларация 
-Копия на грамоти, протоколи и други документи, удостоверяващи постижението 

7. Срокове за подаване на документи. 

7.1.Срокът за подававане на документи за стипедии е  до 15.10.2016 г./с изключение на 

еднократните стипендии/ 

7.2..Срокът за подаване на документи за еднократни стипендии  по т. 5 е  непосредствено 

след възникване на обстоятелството; 

7.3. Срокът за подаване на документи за еднократни стипендии  по т. 6 е  непосредствено 

след възникване на обстоятелството от 27.05. до 31.05.2017г. 

7.4. За всеки вид стипендия се подава задължително заявление - декларация. 

8.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. 

9.Документите за всеки вид стипендия се подават на класния ръководител. 

 

III. Ред за предоставяне на всеки вид стипендия в ППМГ „Екзарх Aнтим I". 

1.  Подаване на заявление - декларация по образец в указаните срокове. 

2.  Класиране от комисията за предоставяне на месечни стипендии, не по- късно от 14 дни след 

крайния срок за подаване на документи за кандидатстване. 

      3.  Решение на комисията за предоставяне на еднократна стипендия, за подпомагане на 

ученици без родители не по късно от 14 дни след подаване на документи за кандидатстване. 

4. До 7 дни от крайния срок за подаване на документи за кандидатстване със заповед на директора 

се утвъждава списъкът на учениците, които ще получават стипендия. Списъкът се обявява на 

интернет страницата на училището и се излага на видно място. 

 IV. Начислените, но неполучени стипендии, могат да се изплатят до 3 месеца, считано от 

края на месеца, за който се полагат. 

V.Бланките за всички видове стипендии могат  да се получат от главния счетоводител в 

училище. 

 Настоящите правила са валидни само за I срок на учебната 2016/2017 г. 
 
Настоящите правила са  утвърдени със Заповед на директора  № 179/ 04.11.2016г. 


