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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА 
УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328/21.12.2017г. изменение и допълнение в сила от 
08.02.2019г. 

 
 
 
  Чл.1.(1) При  условията  и по реда на тези вътрешни правила  се отпускат стипендии на 
ученици  в дневна и индивидуална и комбинирана  форма на обучение и при обучение 
чрез работа /дуална система на обучение/ след завършено основно образование които са: 
 
  1.Български граждани и граждани на държава – членка на европейския съюз или на с 
държава –страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на 
Конвенция Швейцария - ученици в държавните, общинските и частните училища, както и 
ученици със специални образователни потребности, които се обучават ПГИ”Карл Маркс” 
Смолян след завършен VII клас. 
2.Чужденци - ученици в ПГИ”Карл Маркс” Смолян. 
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 МС; 
г) търсещи и получили международна закрила в страната. 
 (2) При условията и по реда на това постановление се отпускат стипендии и на ученици 
по ал.1  с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни 
потребности, които са завършили с удостоверение за завършен VII клас и са продължили 
обучението си в класовете от първи и втори гимназиален етап 
  (3) Учениците  нямат право на стипендии 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 
сакцията. 
    Чл. 2 (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от 
държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за ДБ на РБ за съответната 
година и се предоставят  за разходване  като субсидия на ПГИ”Карл Маркс” Смолян от 
ПРБК, който може ежегодно да променя условията за определяне на финансирането. На 
база на това  при необходимост се променят и настоящите вътрешни правила. 
(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на 
финансиращия орган на държавното училище за специална образователна подкрепа, и от 
бюджета на училището при  наличие на възможности за това. 
 



 
 
 
 
 (3) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния 
бюджет преминават в преходния остатък по бюджета на училището и се използват за 
същата цел през следващата година. 
 
Чл.3 Училището предоставя получените средства по чл.2 за месечни  и еднократни 
стипендии. 
 
Чл.4.(1) Месечните стипендиите се отпускат от началото на учебната година и от началото 
на втория учебен срок и се изплащат за времето от октомври до юни включително. 
Месечните стипендиите са следните видове: 
 
1.За постигнати образователни резултати от 45-50 лв. 
1.1. На ученици  с  успех 5.75 до 6.00 -  50 лв. 
1.2. На ученици с успех   5.50 до 5.74  - 45 лв. 
 
 Ученик с  над 70 епизодични извинени отсъствия,без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 3 неизвинени отсъствия,   получава 50 % от определената по горе 
стипендия, а при над 5 неизвинени отсъствия стипендията се спира на 100%. 
 
При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от 
предходната година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок - успехът от 
предходния срок.Стипендиите  се предоставят след класиране на учениците, което се 
извършва от комисия назначена със заповед на директора  на база успех и отсъствия. 
Стипендия за отличен успех може да се дава и когато ученикът получава и друг вид 
стипендия по друга наредба,различна от постановление №33 от 15.02.2013г. за условията 
за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. 
 
За ученици в осми клас успеха ще се образува от оценките за седми клас  от 
свидетелството за завършено основно образование. 
 
2.За подпомагане  на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 
25.00лв: 
2.1.Месечна стипендия на  ученици  с месечен доход  на член от семейство под 
установената за страната  МРЗ, ако имат успех не по-малък от 4.50 - в размер на 25 лв. 
При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от 
предходната година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок - успехът от 
предходния срок. 
 
2.2. Месечна  целева стипендия на  ученици  с месечен доход  на член от семейство под 
установената за страната  МРЗ, ако имат успех не по-малък от 4.50 - в размер до 100лв. 
предоставя се целево на ученика за покриване на конкретни разходи свързани с 
образованието . 
При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от 
предходната година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок - успехът от 
предходния срок. 
 



Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извършва отделно от 
класирането за предоставяне на месечна стипендия. 
 
А).Членове на семейството на ученика са  бащата, майката непълнолетните или 
нетрудоспособните 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 считат новият 
съпруг(съпруга) или лицето с  което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако 
живеят с него. Когато 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. 
 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. 
Б). 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). В сумата на доходите получени  от отделните членове на семейството, се включват 
всички получени през предходните 6 месеца доходи по чл.10(1), т.1-4 и 6 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 изключение 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 по силата на тези 
вътрешни правила. 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 
,който 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 само 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. 
 
Молбата – декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от 
родителя/попечителя/ на ученика и към нея да се приложат съответните документи. 



 
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 не платен отпуск поради престои 
или по молба на работника, дните в болнични от  НОИ като сбора от всички  дни да е 
равен на бр.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 70 епизодични извинени отсъствия,без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 5 неизвинени отсъствия,   получава 50 % от определената по горе 
стипендия. 
 
При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от 
предходната година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок - успехът от 
предходния срок. Стипендиите  се предоставят след класиране на учениците, което се 
извършва от комисия назначена със заповед на директора  на база успех и отсъствия и 
представени документи. 
 
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 30лв. 
 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 не учебните месеци. За 
отпускане на този вид стипендии не се извършва класиране. 
Представя се документ  от органите на медицинската експертиза. 
 
4. За ученици без родители  или с един родител - 30лв. 
Ученик с  над 70 епизодични извинени отсъствия,без сериозни медицински показания 
и/или допуснати над 5 неизвинени отсъствия,  получава 50 % от определената по горе 
стипендия . 
 
Стипендиите  се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 
основанието за получаването и се изплащат и в периода на не учебните месеци. За 
отпускане на този вид стипендии не се извършва класиране, но 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.  
Наказаните от ПС ученици  губят правото си на стипендия  за периода определен от ПС от 
месеца следващ месеца на основанието. 
Представя се смъртният акт на починалия родител. 
 



 
 
 Чл.5.(1)Еднократни стипендии по предложение  на ПС  със заповед на директора - до 
100лв.  за: 
   1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа 
му до образование: 
   1.1. При смърт на един от родителите. 
   1.2. Пострадали семейства от стихийни природни бедствия - пожар, наводнение и 
др.подобни. 
За един и същи ученик стипендия по т.1 може  да се отпуска само веднъж в рамките на 
един учебен срок. За отпускане на този вид стипендии не се извършва класиране. 
Представя се заявление в което подробно са описани обстоятелствата, смъртен акт или 
служебна бележка от кметството.  
 
  2.Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 
извънучилищната дейност.  
  2.1. Завоювани призови /първо, второ, трето/места в  областни, зонални  и национални 
състезания  и конкурси, като за спортните отбори еднократната стипендия е за целия  
отбор и се разпределя между участниците.  
Представят се копия от отличията - дипломи сертификати, грамоти и протоколи. 
 2.2.За отговорно и сериозно отношение към образователно-възпитателния процес и не 
допускане на отсъствия за срока и годината . 
За един и същи ученик стипендия по  т.2 може да се отпуска само веднъж в рамките на 
един учебен срок. За отпускане на този вид стипендии не се извършва класиране. 
 
Еднократните стипендии са отпускат в края на годината по предложение на комисията за 
стипендии, която докладва предложението  на съвет с мотивирано предложение   и при 
наличие на средства от бюджета за стипендии , могат да бъдат предоставяни и на ученици 
от осми клас – сираци/без един родител/ и за преодоляване на еднократни социални 
обстоятелства свързани с достъпа им до образование и/или образователни резултати. 
 
(2) Средствата за еднократни стипендии по (1) не могат да надвишават 10% от средствата 
определени за стипендии по бюджета на училището. 
 
Чл.6 (1)Училището може да определя до 3%  от средствата за стипендии по чл.4 (1) т.2 и 
чл. 5(1) да се предоставят целево на ученика  по предложение  на ПС  със заповед на 
директора за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му - за пътни, 
учебници и учебни помагала, за униформено облекло и др. 
(2) Разходите за които се отпускат стипендиите по ал.1 се доказват с разходно 
оправдателни документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. 
 
 (3) Класирането за предоставянето на месечната целева стипендия по чл.4(1) т.2 
подточка 2.2 се извършва отделно от класирането за предоставянето на месечна 
стипендия по чл. 4(1) т.2 подточка 2.1, която не се предоставя целево на учениците. 
 
/Месечна целева стипендия по чл6(1) се предоставя само на ученици, които имат право да 
получават стипендии по чл. 4(1) т.2   , но ПС е взел решение ученика да получава  месечна 
целева стипендия  за покриване на конкретни негови нужди с цел  подпомагане на достъпа 
до образование и предотвратяване на отпадането/.  
 



Чл.7(1)Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия 
включително месечна стипендия по чл.6(1), но може да получи  по избор само една  
от стипендиите  въз основа на писмено заявление. 
 (2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик,  който получава месечна 
стипендия.   
 
(3) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от 
ученика на еднократна стипендия по чл.5, ал.1 и еднократна целева стипендия по чл.6, ал.1 
 
Чл.8 Задължително се извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените 
документи. 
 
Чл.9. 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. 
 
Чл.10 (1)Учениците  от ПГИ могат да получават стипендии, осигурени със средства по 
ЕСФ по време на провеждане на ученическа производствена практика която е практическо 
придобиване на знания и умения на конкретно работно място за период 240 
астрономически часа, в който ученикът придобива в работна среда в организацията, в 
която се извършва обучението. 
 
 (2) Размерът на стипендиите по ал.1 и условията за предоставянето им се одобряват от 
Комитета за наблюдение на съответната ОП въз основа на предложение на МОН. 
 
(3) Размерът на стипендиите по ал.1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час  
(4) Учениците от ПГИ могат да получават едновременно стипендии, осигурени със 
средства от държавния бюджет и стипендии по ал.1. 
 
Чл.11 На учениците от ПГИ настанени в домове за деца лишени от родителски грижи не се 
изплащат стипендии по силата на тези ВП.  
 
Настоящите ВП са в сила от първи  учебен срок на 2019/2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


