
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 
“КАРЛ МАРКС” - СМОЛЯН 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ 
 

Желаещите да кандидатстват за стипендия за втори  учебен срок на учебната 2017-
2018 година, следва да подадат необходимите документи в срок до 21.02.2018г. като се 
вземе предвид успеха от първият срок учебната година. 

1.За стипендия за отличен успех. 

 Месечната Стипендия за отличен успех е както следва: 

1.1.За успех от  5.75 - 6.00 - 50,00 лв. 

1.2.За успех от 5.50 - 5.75 - 45,00лв. 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

1.1. Заявление-декларация по образец - надлежно попълнена и  заверена с 
подписите на декларатора, родителя/настойника/ и класния ръководител. 

/Част III. от декларацията, представляваща   материално положение,  не се попълва 
от лицата имащи право на стипендия за отличен успех./  

 
Ученик с  над 50 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 3 неизвинени отсъствия,   получава 50 % от определената по горе 
стипендия, при 75 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 5 неизвинени отсъствия стипендията се спира на 100%. 

2.За стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 
на отпадането/социална стипендия/. 

Месечна стипендия – 25,00 лв.  

Условия за кандидатстване: 

2.1.Успех не по – малък от  4.50; 

2.2.Документи за материално положение. 

2.2.1.Месечен доход на член от семейството под МРЗ за страната /468,33лв./ 

 
     Членове на семейството на ученика са  бащата, майката, непълнолетните братя и сестри 
или пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение или 
нетрудоспособни. 
     В случаите на повторен брак  или фактическо съпружеско съжителство на майката или 
бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се считат новият 
съпруг(съпруга).   



    Когато родителя няма повторен брак представя служебна бележка от служба ГРАО  и 
нотариално заверена декларация, че  не е във фактическо съпружеско съжителство с лице 
което не е родител. 
   Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 
месеца въз основа на заявление- декларация съгласно приложението. Размерът на МРЗ, 
приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейство е среден за 
предходните 6 месеца. 
   В сумата на доходите получени  от отделните членове на семейството, се включват 
всички получени през предходните 6 месеца доходи по чл.10(1) от ЗДФЛ -по трудови 
правоотношения; доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; доходи от друга 
стопанска дейност; доходи от наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество; чл.35 от ЗДФЛ-обезщетения от пропуснати ползи и неустойки с 
такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, който не 
са предоставени от работодатели възложител; лихви в т.ч съдържащи се във вноските по 
лизинг с изкл.на лихвите по чл.38 ал.13  от закона за доходите; производствени дивиденти 
от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство; всички 
други източници, който не са изрично посочени в ЗДФЛ и не са обложени с окончателни 
данъци ( чл. 37 от ЗДФЛ) или с окончателни данъци по реда на ЗКПО; пенсии без 
добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи 
и добавки по реда на Закона за семейните помощи за деца; месечни помощи по реда на 
закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на КСО-Болнични за 
сметка на НОИ и обезщетения при безработица; присъдени издръжки и стипендии без 
получените от декларатора.Към дохода се прибавят  и начислените  за периода суми , за 
който  се очаква плащане в по- късен период.   
   При липса на  доходи на член от семейството се представя нотариално заверена 
декларация от нотариус, а там където няма такъв от кметовете или кметските наместници, 
които имат такива правомощия, за това обстоятелство, като в нея е описано/ в зависимост 
от случая/,че лицето няма доходи по трудови и извън трудови правоотношения, доходи 
като осигуряващо се лице, доходи от продажба на селско стопански продукти и 
животни,от членство в кооперация, от участия в управителния съвет на дружества и 
сдружения,от свободни професии, от дивиденти,от  акции и дялови участия,от наеми, от 
рента, от обезщетения при безработица, от обезщетения за временна неработоспособност 
от НОИ  или друг вид доходи . 
   Ако лице член на  семейството  не е  подържало регистрация като безработно лице  за 
дни от 6-месечния период това обстоятелство също се удостоверява  чрез нотариално 
заверена декларация. 
В удостоверенията за братя и сестри ученици или студенти  да е записано колко стипендии 
са получени за периода, а ако не получават стипендии да е изрично записано.   
В служебните бележки за получени доходи  по трудови правоотношения да се изисква от 
работодателите да вписват  отработените дни, дните в неплатен отпуск поради престои или 
по молба на работника, дните в болнични от  НОИ като сбора от всички  дни да е равен на 
броя работни дни в месеца. 
За  доходите от обезщетения при безработица  или болнични изплащани от НОИ,които 
влизат в 6-месечния период да се направи необходимото  в бележките да са обхванати 
всички обезщетения независимо, че се изплащат в следващ месец.   
 



Ученик с  над 50 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 3 неизвинени отсъствия,   получава 50 % от определената по горе 
стипендия, при 75 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 5 неизвинени отсъствия стипендията се спира на 100%. 
 
Заявлението–декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от 
родителя/попечителя/ на ученика и към нея да се приложат съответните документи. 
 

3. За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания. 
На основание §1 .т.2 от на Закона за интеграция на хората с увреждания „Човек с трайно 
увреждане”  е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен 
,възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са 
установили степен на намалена работоспособност  или са определили вид и степен на 
увреждане 50 и или над 50 на сто. 
Стипендиите  се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 
основанието за получаването и се изплащат и в периода на неучебните месеци. 

Месечна стипендия  - 30,00 лв.  

Условия за кандидатстване: 

3.1.Заявление-декларация по образец- надлежно попълнена и  заверена с подписите 
на декларатора, родителя/настойника/ и класния ръководител. 

/Част  I и III. от декларацията, представляваща успех и  материално положение,  не 
се попълва от лицата имащи право на „Стипендия за подпомагане на ученици с трайни 
увреждания” / 
         3.2Представя се документ  от органите на медицинската експертиза, който не е с 
изтекъл срок на валидност. 
 
Ученик с  над 50 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 3 неизвинени отсъствия,   получава 50 % от определената по горе 
стипендия, при 75 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 5 неизвинени отсъствия стипендията се спира на 100%.            

 

4.За стипендия за ученици без родители или с един родител. 
  
Стипендиите  се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 
основанието за получаването и се изплащат и в периода на неучебните месеци.  
ПС  има право да спре стипендията при получена информация за  неспазване на 
училищния правилник и противообществени прояви, докладвани от учител, класен 
ръководител или педагогически съветник.  

Месечна стипендия  - 30,00 лв.  

Условия за кандидатстване: 

4.1.Заявление-декларация по образец- надлежно попълнена и  заверена с подписите 
на декларатора ,родителя/настойника/ и класния ръководител. 



/Част  I и III. от декларацията, представляваща успех и  материално положение,  не се 
попълва от лицата имащи право на стипендия за ученици без родители или с един родител. 
          4.2.Представя се смъртният акт на починалия родител/и/. 
 
Ученик с  над 50 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 3 неизвинени отсъствия,   получава 50 % от определената по горе 
стипендия, при 75 епизодични извинени отсъствия, без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 5 неизвинени отсъствия стипендията се спира на 100%. 
 

5.Общи положения. 
 
5.1. За декларирана невярна информация ученика губи право на стипендия до края на 
обучението си. 
5.2. 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.  
5.3. Учениците  нямат право на стипендии когато: 
5.3.1.Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи 
поради болест; 
5.3.2.Имат наложено наказание с решение на ПС – до срока на изтичане на наказанието. 
5.3.3.Нямат завършено основно образование. 
5.4. Екземпляр от наредбата да се постави на пропуска за информация. 
5.5. Комплектуваните  и подписани документи се представят на класния ръководител, 
който ги предоставя за проверка на назначената за тази цел комисия. Председателя на 
същата ги предоставя за проверка в счетоводството и за одобрение на заседание на ПС на 
22.02.2018г. 
Заявление декларация се предоставя от класния ръководител, които попълва 
предварително информацията за извинени и неизвинени отсъствия на ученици. 
 
Настоящата наредба да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и 
изпълнение, до знанието на всички ученици и на сайта на ПГИ. 
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Мария Дамова-Мечкарска 
Директор ПГИ 


