
ИЗИСКВАНИЯ 

За получавяне на стипендия за ІI-ви учебен срок на учебната 2019/2020 година 

І. Стипендия за отличен успех 

Условия за получаване на стипендия:  

-Постигнат успех не по-малко от 5,50 от I  учебен срок; 

-Неизвинени отсъствия-не повече от 5 

-Извинени отсъствия – не повече от 100 за текущия период, освен в случаите когато отсъствията са 

в резултат от продължително боледуване или друго обстоятелство, което се доказва с документ от 

лекарска комисия и декларация/заявление/ по образец от родителя/настойника. 

Необходими документи:  

1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика, родителя и класния ръководител; 

ІІ. Социална стипендия 

Условия за получаване на стипендия:  

1. Постигнат успех не по-малко от 4,50 от I  учебен срок; 

-Неизвинени отсъствия-не повече от 5 

-Извинени отсъствия – не повече от 100 за текущия период, освен в случаите когато 

отсъствията са в резултат от продължително боледуване или друго обстоятелство, което се 

доказва с документ от лекарска комисия и декларация/заявление/ по образец от 

родителя/настойника. 

2. Доход на член от семейството 
* 

не по-висок от 568.33 лв. на месец, за периода м. Август 2019 

– м. Януари 2020, включително. 

Необходими документи:  

1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика, родителя и класния ръководител; 

2. Служебна бележка за получените доходи в периода м. Август 2019 – м. Януари 2020, от: 

a. Брутни работни заплати; 

б.Обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични); 

в.Пенсии, без добавката за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; 

г.Компенсации към всички видове плащания; 

д.Месечни добавки и помощи за деца; 

е.Наеми; 

ж.Присъдени издръжки; 

з.Хонорари; 

и.Граждански договори; 

к.Стипендии, без получаваните от декларатора; 

л.Доходи от търговия; 

м.Доходи от продажба на селскостопанска продукция; 

н.Други доходи. 

3. За безработни родители : 

– документ от бюрото по труда; 

-лица , които не са регистрирани и не получават помощи за безработица за периода на 

кандидатстване представят собственоръчно написана и подписана декларация. 

-копие от последна страница на трудовата книжка 

4. За учащи братя и сестри – документ от училище или ВУЗ, в който се упоменава дали са 

получавали стипендии в периода м. Август 2019 – м. Януари 2020 и ако са получавали - в 

какъв размер. 

5.При разведени родители се представя доходът на родитея, на когото са присъдени родителси 

права и изпълнителен лист с присъда издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на 

родителя, на който са присъдени родителските права , се представят и доходите на новия 

съпруг/съпруга.  

6. За получените помощи за деца и месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане се 

представя документ от служба “Социално подпомагане”. Когато семейство с непълнолетни деца 

отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, 

също се представя документ от “Социално подпомагане”.  



7. За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) ,от съдружие, от 

наеми, издръжки, хонорари, търговия,  занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. 

подобни се представя декларирация за получените доходи. За търговци, занаятчии, свободни 

професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно 

облагане, като за ООД,СД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и получените дивиденти. 

Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и 

идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ 

от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай,ако собственикът на 

фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен  

8. Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, 

посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. 

Представя декларация свободен текст за размера на получения доход. 

ІІІ. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

Условия за получаване на стипендия: Процент инвалидност 50% и над 50% 

Необходими документи: 

1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика и родителя; 

2. Копие от решение на ТЕЛК (НЕЛК), доказващо правота за получаване на стипендия. 

ІV. Стипендия за ученици без един или двама родители 

Условия за получаване на стипендия: Един или двамата родители да са починали, да са лишени от 

родителски права или да са поставени под пълно заприщение 

Необходими документи:  

1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика и родител/настойник; 

2. Копие на документ, доказващ правота за получаване на стипендия: 

a. Смъртен акт на починалия родител; 

b. Документ, доказвещ лишаване от родителски прав; 

c. Документ, доказващ поставянето под пълно заприщение 

V. Стипендия за ученици които се обучават в дуална система на обучение в класовете от 

първи гимназиален етап. 

Условия за получаване на стипендия: 

- Ученикът се обучава по дуална система 

- Неизвинени отсъствия не повече от 5 

 Ученик, подал декларация с невярно съдържание се лишава от стипендия до края на 

обучението си. 

 Ученик, напуснал училището по собствено желание или изключен и не продължил 

обучението си, връща получените стипендии. 

 Ученик губи право на стипендия: 

o Повтаря учебната година; 

o Има наказание, наложено с решение на Педагогическия съвет, за срока на 

наказанието; 

o Допусне 5 (пет)  неизвинени отсъствия до края на учебния срок в който са 

допуснати отсъствията. 

o Допусне 8 (осем) неизвинени или повече отсъствия до края на учебната 

година;   

 Регистрирани до 3 забележки в дневника относно, разваляне на дисциплината, 

несериозно поведение и отношение в процеса на обучение губи стипендията за месеца в 

които са регистрирани забележките. 

 Когато ученик е класиран за стипендия в дуална система на обучуние  и едновременно 

за стипендия за отличен успех, има право да получи и 50 на сто от размера й.  

 Ученик класиран за повече от един вид стипендия  подава заявление в свободен текст 

коя стипендия избира да получава  

 
*
 Членове на семейството на ученика са: баща, майка, непълнолетни братя и сестри и пълнолетни 

братя и сестри, ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно 

от навършване на 20 годишна възраст . В случай на повторен брак на родителя, за член на 

семейството се счита и втория съпруг/съпруга, както и непълнолетните му деца, ако живеят с 

него. 



 

 

 

 


