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Настоящите правила са утвърдени със заповед ЛЪРД 07 - 427/03.02.2023 год на директора на ПГТТ
„Хр. Ботев“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за условията и реда за получаване на стипендии

за ученици от ПГТТ „Христо Ботев”гр. Смолян след завършено основно
образование

Настоящите правила са разработени въз основа на и в съответствие на изискванията
на ПМС Ме 328/21.12.2017 година и изменение и допълнение в ДВ от 08.02.2019г. имат за цел
да определятреда и условията за получаване на стипендииот учениците.

Чл... (1) При условията и реда на тези правила се отпускат стипендии на ученици в дневна
форма на обучение след завършено основно образование, които са:

1, български граждани:
2. граждани на държава-членка на ЕС, или чужденци, отговарящи на изискванията на чл. 1.

от ПМСМе 328/21.12.2017 година:
я3. които представят заявление-декларация по образец на училището и останалите одобрени

документи в началото на първия и съответно на втория учебен срок и на всеки текущ месец/за
еднократна и целева стипендия/.

(2) При условията и реда на тези правила се отпускат и стипендии на ученици по ал. 1 с
трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са

завършили седми клас с удостоверение за завършен седми клас и са продължили обучението си в
класовете от първи или втори гимназиален етап.

(3) Учениците няматправо на стипендии, когато:
1, прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящите

поради болест.
2. имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет - до заличаване на

наложената санкция.
(4) 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
(настойника) или от ученика, ако е пълнолетен.

Чл.2. 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. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от

държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за
следващата година.

Чл.3. Гимназията предоставя получените средства по чл. 2. за месечни и еднократни стипендии.
(1) Месечни стипендии са за:
1. постигнати образователните резултати;



подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
подпомагане на ученици с трайни увреждания:
ученицибез родители или с един родител;

5. ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи
гимназиален етап;

Ба

6. ученици, които са приети за обучение в УШпо защитени от държавата специалности от
професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалности на
пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

(2) Стипендиите по дал. 1 т.1.ит.2. се отпускат от началото на всяка учебна година за
месеците Октомври, Ноември, Декември и Януари, а от началото на втория учебен срок за
месеците Февруари, Март, Април, Май и Юни. Тези стипендиисе отпускат след класиране на
учениците, като за всеки вид стипендия се извършва отделно класиране. За втори учебен срок на
учениците от ХП клас стипендии се изплащат до м. Май включително.

(3) Стипендиите по ал. 1 т.3.и4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през
койтое възникнало основанието. За тези стипендии не се извършва класиране и се изплащат и за
периода на неучебните месеци.

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

(5) Ученици със специални образователни потребности, които не покриват ДОС по
определен/и предмет/и, но отговарят на останалите критерии за получаване на даден вид месечна
стипендия, получават стипендии в следните размери:

- Почл.Тал.2 до4- 40 лв.
- Почл.Тал.5Зиб-25 лв.

(6) Еднократни стипендии са за:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му

до образование;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната

дейност.
За един и същ ученик стипендия по ал.5. може да се отпуска само веднъж в рамките на

един учебен срок
За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране.

Чл.4. (1) 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.

(2)Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
(3)Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 7 ал. 5 или 6 и едновременно за стипендия
за постигнати образователни резултати, има право да получи и 5094 от размера й.
(4)Учениците с право на стипендии по чл.3 ал 1 т. 3 и 4 при класиране за стипендия за
постигнати образователни резултати имат право да получат и 5094 от размера й.

Чл.5. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите, на основание ПМС
328/21.12.2017 г. и изменение и допълнение в ДВ от 08.02.2019 г. Тя е постоянно действаща и
изработва, актуализира и променя настоящите вътрешни правила в зависимост от нормативните
промени и нуждите на гимназията, като дава предложения към Директора, а той ги утвърждава или
ги връща с мотивирано становище и указания.

(2) Всяка година, въз основа на определените целеви средства за стипендии на учениците,
комисията предлага на Директора тяхното разпределение по видове стипендии и конкретни
размери, като се придържа къмследните процентни съотношения:



1. Месечни стипендии за:
1, постигнати образователните резултати - 109;
2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - 579;
3. подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици с един родител или без

родители - 896.
4. ученици, обучаващи се в дуална система на обучение в първия клас от първи гимназиален

етап - 596.
5. ученици, обучаващи се в защитени от държавата специалности от професии или

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалности на пазара на труда,
и се обучават по тези специалности през учебната година - 109.

П. Еднократни стипендии - 109.
(3) При планиране на средствата за стипендиисе формира резерв в размер на 196 от общите

средства за стипендии, който да осигури изплащането на стипендия на ученик с трайни увреждания
или с един родител, при настъпване на събитие. Ако към 30 Ноември на съответната година такова
събитие не настъпи резервът се използва за изплащане на еднократни стипендии.

Чл.6. Вътрешните правила за отпускане на стипендии се обявяват на видно място в училището и се
публикува на интернет страницата му в 3-дневен срок от издаването им и не по-късно от 14 дни
преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.

Чл.7. Критерии за допускане до класиране и кандидатстване на различните видове стипендии:
(1) За месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Стипендията е в размер на 60,00 лева.
Критерииза допускане:

1. Успех не по-нисък от Отличен 5,50;

2. Допуснати отсъствия по неуважителни (не повече от 10) причини;
Необходимо е кандидатите да отговарят на двата критерия едновременно.
Когато се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид успехът от предходната учебна

година, а когато се кандидатства за втория учебен срок - успехът от първия учебен срок на същата
година.
Критерии за кандидатстване на ученици в УПГ“" клас - успех от свидетелството за основно
образование не по-нисък от Отличен5,50 ;

За да кандидатства ученикът попълва заявление по образец - Приложение Ло1, в което е посочен
успехът, допуснатите отсъствия и наложените санкции (ако има такива), които се вписват
собственоръчно. Класният ръководител с подписа си удостоверява верността на записаното в

декларацията.
Кандидатите се класират по низходящред, като се започне от този с най-висок успех. При равен

успех ползват предимство тези с по-малък брой допуснати отсъствия и без наложена санкция.
Класират се толкова ученици, за колкото стипендии е възможно да се отпуснат без да се

надхвърлят предвидените средства.
Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,

ал.1, т.1, губи стипендията за месеца, в който е наложена санкцията.
Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,

ал.1, т.2, губи стипендията от момента на наложена санкция до срока на изтичането й.
(2) За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на

отпадането:
Стипендията е в размер от40,00 до 50,00 лева.
Критерииза допускане:



1. Месечен доход на член от семейството за определения период.
2. Успех:

- от Добър 4.00 до Мн. Добър 4.99 - 40,00 лева
- от Мн. добър 5.00 до Мн. добър 5.49 - 50,00 лева

3. Не повече от 10 допуснати отсъствия по неуважителни причини. Необходимо е
кандидатите да отговарят на трите критерия едновременно.
Когато се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид успеха от предходната учебна
година, а когато се кандидатства за втория учебен срок - успеха от първия учебен срок на същата
година.
Когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок се взема дохода от м. Март до м. Август
включително, при кандидатстване за втория учебен срок - дохода от м. Август до м. Януари
включително.

Класиране се извършва на база получен резултатотсбора на двата показателя, в низходящ
ред.

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, за 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: трудови правоотношения, доходи от стопанска
дейност като ЕТ, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или
имущество, парични и предметни награди, доходи от пропуснати ползи, лихви (без банковите) и
неустойки, производствени дивиденти от кооперации, упражняване права от интелектуална
собственост по наследство и други, пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно
намалена 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.
Необходими документи:
1. Заявление-декларация по образец.
2. Успех от предходен учебен срок или за предходна учебна година, коитосе заверява с подпис

на класния ръководител.
3. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца - Служебна

бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене / за последните шест
месеца, а ако не са получавани - бележка, удостоверяваща това, отново за същия период.
- Ако родителите са безработни - служебна бележка за получаваното обезщетение за периода

на получаване през последните шест месеца.
- Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка оригинал за

сверяване, след което се връща, но се оставя копие от първата и последната страница, на която има
записвания.
- Ако родителите са пенсионери - служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната

пенсия за последните шест месеца.
4. Служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или



сестрата стипендия - ако ученикът кандидатстващза стипендия, свързана с подпомагане на достъпа
на образование и предотвратяване на отпадането има братя или сестри учащи в средни учебни
заведения /до 20 г./.

5. При разведени родители - копие от съдебното решение за развода и документ за получаване
на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

6. Копие от смъртен акт на родителя или родителите, или документи, доказващи лишаването на
родителите от родителските им права;

7. Копие отакта за раждане (за ученици с един родител).За да кандидатства ученикът попълва
Заявление - декларация по образец- Приложение Л92, в което е посочен успехът, броя на
допуснатите отсъствия по неуважителни причини и наложените санкции (ако има такива),
удостоверени с подписа на класния ръководител. Заявлението-декларация за дохода на
семейството трябва да бъде подписано и от родителя (настойника) на ученика и да се приложат
съответните доказващи дохода документи.

Допълнителни критерии за класиране:
- Успехът на ученика - когато се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид

успехът от предходната учебна година, а когато се кандидатства за втория учебен срок - успехът
от първия учебен срок на същата година.
- Броят допуснати отсъствия по неуважителни (не повече от 10) причини и справката за

неналожени санкции от Педагогическия съвет - удостоверяват се с подпис на класния ръководител
на образец Приложение Ло2.

При извършване на класирането, учениците се подреждат според месечния доход на член от
семейството и средния успех в низходящ ред. Класират се толкова ученици, за колкото стипендии е
възможно да се отпуснат без да се надхвърлят предвидените средства. Предимство ползват
кандидатите с нисък доход на член от семейството, по-малък брой допуснати отсъствия и без
наложени санкции.

Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,
ал.1, т.1, губи стипендията за месеца, в който е наложено наказанието.

Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,
ал. 1, т.2, губи стипендията от момента на наложена санкция до срока на изтичането Й.

(3) За месечна стипендия за ученици с трайни увреждания:
Кандидатства се от ученика чрез подаване на заявление по образец - Приложение Л3 и

стипендията се отпуска от месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството. Към
заявлението се прилага следния документ:

- протоколот лекарска комисия - за ученици с трайни увреждания, с 86 не по-нисък от 5087,
За отпускането на този вид стипендия не се извършва класиране. Заявление се попълваза всеки

учебен срок заради средния успех на ученика през предходния срок / година.
Стипендията е целогодишна в размер на:

- 40,00 лева за ученици с успех до Добър 4.49:
- 50,00 лева за ученици с успех над Мн.добър 4.50.
Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,

ал.1, т.1, губи стипендията за месеца, в който е наложено наказанието.
Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,

ал.1, т.2, губи стипендията от момента на наложена санкция до срока на изтичането Й.

(4) За месечна стипендия за ученицис един родител илибез родители:
Кандидатства се от ученика чрез подаване на заявление по образец - Приложение Л4 и стипендията
се отпуска от месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството. Към заявлението
се прилага следния документ:



- копие от смъртен акт на родителя или родителите, или документи, доказващи лишаването на
родителите от родителските им права;

- Копие отакта за раждане (за ученици с един родител).
За отпусканетона този вид стипендия не се извършва класиране. Заявление се попълва за всеки

учебен срок заради средния успех на ученика през предходния срок / година.
Стипендията е целогодишна в размер на:

- 40,00 лева за ученици с успех до Добър 4.49;
- 50,00 лева за ученици с успех Мн. добър 4.50 и по - висок.
Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,

ал.1, т.1, губи стипендията за месеца, в който е наложена санкцията.
Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,

ал.1, т.2, губи стипендията от момента на наложена санкция до срока на изтичането Йй.

(5) За месечна стипендия за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в
класовете от първи гимназиален етап

Кандидатства се от ученика чрез подаване на заявление по образец - Приложение ЛФе5

Заявление се попълва за всеки учебен срок заради средния успех на ученика през предходния
срок / година.

Стипендията е в размер от 25.00 до 50.00 лева в зависимост от средния успех на ученика, но
не по-нисък от Среден 3.00, както следва:

- От среден 3.00 до среден 3.49 - 25 лв.

- От добър 3.50 до добър 3.99 - 30.00 лв.

- От добър 4.00 до добър 4.49 - 35.00 лв.
- Отмн. Добър 4.50 до мн. добър 4.99 - 40 лв.
- Отмн. добър 5.00 до мн. добър 5.49 - 45 лв.
- Отличен 5.50 и над него 50 лв.

При извършване на класирането, учениците се подреждат според средния успех в низходящ
ред. Класират се толкова ученици, за колкото стипендии е възможно да се отпуснат без да се
надхвърлят предвидените средства. Ако кандидатите са повече от предвидените средства се
изисква доход на родителите и класирането се извършва според дохода в низходящ ред.

Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,
ал.1, т.1, губи стипендията за месеца, в който е наложена санкцията.

Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,
ал.1, т.2. губи стипендията от момента на наложена санкция до срока на изтичането Йй.

Ученик, който е допуснал 5 и повече неизвинени отсъствия за даден месец, губи стипендията
за този месец.

(6) За месечна стипендия за ученици, които са приети в УШ клас по защитени от
държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалности на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през
учебната година

Кандидатства се от ученика чрез подаване на заявление по образец - Приложение Леб
Заявление се попълва за всеки учебен срок заради средния успех на ученика през предходния срок /
година.
Стипендията е в размер от 25.00 до 50.00 лева в зависимост от успеха на ученика, но не по-
нисък от Среден3.00, а имонно:
- От среден 3.00 до среден 3.49 - 25 лв.
- От добър 3.50 до добър 3.99 - 30.00 лв.
- От добър 4.00 до добър 4.49 - 35.00 лв.
- Отмн. Добър 4.50 до мн. добър 4.99 - 40 лв.



- Отмн. добър 5.00 до мн. добър 5.49 - 45 лв.
- Отличен 5.50 и над него - 50 лв.
При извършване на класирането, учениците се подреждат според средния успех в низходящ

ред. Класират се толкова ученици, за колкото стипендии е възможно да се отпуснат без да се
надхвърлят предвидените средства. Ако кандидатите са повече от предвидените средства се
изисква месечен доход на родителите и класирането се извършва според дохода в низходящ ред.

Ученик, на когото е наложена санкция според Правилника за дейността на училището, чл.67,
ал. 1, т.2. губи стипендията от момента на наложена санкция до срока на изтичането й.

Ученик, който е допуснал 5 и повече неизвинени отсъствия за даден месец, губи стипендията за
този месец.

(7) Еднократни стипендии- за тях се кандидатства чрез подаване на заявление -Приложение
Ло7 от ученика, придружено с мотивирано становище и обосновано предложение от класния
ръководител, като се вземат предвид социалното и материалното положение на ученика, успех,
развитие, постижения и отношение към учебния процес.

М Вид на стипендията Критерии Показател
За преодоляване от ученика Настъпили социалнина еднократни социални Обстоятелствата се декларират от1. обстоятелства, свързаниобстоятелства, свързани с класния ръководителс достъпа до образование
достъпа му до образование

Класиран на Г, П или Ш място вУспех от националниЗа постигнати високи областни или
външни оценявания и

2 резултати от ученика в национални състезания, конкурси и
класиране в областни и

учебната, извънкласната или олимпиади, включени в календара
в национални състезания,

извънучилищната дейност на МОН или други официално
конкурси и олимпиади

регистрирани организации

Кандидатстването за еднократните стипендии е в рамките на сроковете за кандидатстване за
месечните стипендии или при възникнало обстоятелство пораждащо нуждата им.
Комисията разглежда всяко предложение и определя размера на стипендията:

- за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование- от50,00 до 100,00 лева

- за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната
дейност - от 50,00 до 100,00 лева
Стипендиите се отпущат по реда на постъпването на документите в комисията и до изчерпване на
средствата за еднократни стипендии.

Документи за отпускане на еднократни стипендии
1. Заявление - декларация по образец;
2. Документи, удостоверяващи социалния статус - както при месечните стипендии;
3. Документи, удостоверяващи класиране в състезания, олимпиади и конкурси:

Еднократните стипендии се отпускат със заповед на Директора на гимназията въз основа на
мотивирано предложение на комисията, като заповедта съдържа имената на ученика, вида и размера
на стипендията.
Чл.8. Когато ученикът е класиран за получаване на повече от една месечна стипендия с

изключение на стипендиите по чл. 4 ал. Зи 4, комисията го уведомява за това и изискваот него
писмено да заяви, кой вид стипендия избира да получава.
Комисията прекласира учениците и обявява окончателните списъци.



Чл.9. Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училището и
се публикува на интернет страницата му.

Комисията предлага на Директора учениците, които имат право да получат стипендията от
съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при
отчитане избора на учениците. Месечните стипендии се отпускат със заповед на Директора на
училището въз основа на предложението на комисията, като заповедта съдържа имената на
учениците, вида и размера на стипендията и периода на изплащането й.

Чл.10. Сроковете за кандидатстване за стипендииса както следва:
- за първия учебен срок от 01 до 15 октомври.
- за втория учебен срок от 05 до 20 февруари.

Чл.11. Всеки ученик, кандидатстващ за месечни или еднократни стипендии собственоръчно
разпечатва съответното приложение на заявление от страницата на училището, подготвя
необходимите документи за съответния вид стипендияи ги представя на класния ръководител.
Документи, които не отговарят на изискванията от настоящата процедура, не пълен комплект или
подадени извън сроковете по чл.10 не се разглеждат.

Комисията обявява окончателното класиране до края на месеца, в койтосе кандидатства.


