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Настоящите вътрешни правила са създадени въз основа на Постановление № 328 на 

Министерския съвет от 21.12.2017г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование (ДВ. бр.103 от 28.12.2017г.) и решенията на комисията, назначена 

със заповед № 1078 / 05.09.2018г. на директора на СУ „Вичо Грънчаров” (Протокол №1/ 05.09.2018 

г.) 

Ученическите стипендии се получават на основание на Постановление  № 328 на 

Министерския съвет от 21.12.2017г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование (ДВ. бр.103 от 28.12.2017г.). 

Неизразходваните средства за стипендии от всяка настояща учебна година остават преходен 

остатък, който се разпределя за стипендии през следващата година. 

Вътрешните правила се актуализират всяка учебна година. 

Комисията за стипендиите се определя всяка учебна година със заповед на директора на СУ 

„Вичо Грънчаров”  

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Право на ученически стипендии имат ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма 

на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно 

образование. 

Стипендии се отпускат и на ученици с трайни увреждания, както и на ученици със специални 

образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са 

продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап. 

Учениците нямат право на стипендия, когато:  

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящите 

поради болест; 

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет на СУ „Вичо Грънчаров” – 

до заличаване на санкцията. 

Месечните стипендии са за:  

1. постигнати образователни резултати;  

2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;  

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;  

4. ученици без родители. 

Месечните стипендии за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането се отпускат в началото на всяка учебна година и от 

началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. Те се 

предоставят след класиране на учениците. 

Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без 

родители 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 отпускане на тези 

стипендии не се извършва класиране. 

Еднократните 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 дейност или в дейности в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на 

един учебен срок. Средствата за еднократните стипендии не могат да надвишават 10 на сто от 

средствата, определени за стипендии по бюджета на училището. За отпускане на тези стипендии не 

се извършва класиране. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава 

месечна стипендия.  
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Разходите, за които се отпускат стипендиите се доказват с разходооправдателни и с други 

документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. Едни и същи обстоятелства или 

постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия и 

еднократна целева стипендия. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или 

не е представен необходимия документ, получената сума се възстановява на училището от ученика 

или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.  

Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи 

по избор само една от стипендиите, въз основа на писмено заявление. 

Учениците с трайни увреждания и без родители /с право на стипендии по чл.4, ал.1,т.3 и т.4 от 

ПМС № 328/21.12.2017г./, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат 

право да получат и 50 на сто от размера й. 

 

ІІ. СТИПЕНДИИ (РАЗМЕР, КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО 

КЛАСИРАНЕ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ) 

 
 1.МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Размер на стипендията: 

 На ученици с успех от отличен(5,50) до отличен(6,00) - 30 лв. 

Критерии за получаване на стипендията: 

1. Успех на ученика - отличен (5.50) и нагоре 

2. Без наложено наказание с решение  на ПС на СУ „Вичо Грънчаров”. 

3. Не по-малко от 75% посещаемост на учебните часове по всички предмети през учебен срок. 

Право на тази стипендия имат учениците с успех отличен (5.50) и нагоре, съответно: 

- за стипендия за І учебен срок – има се предвид годишният успех от предходната година; 

- за стипендия на ученик от VIII и Х клас -  има се предвид успехът  от свидетелството за 

основно образование; 

- за стипендия за ІІ учебен срок – успехът от І учебен срок. 

Документ за кандидатстване за стипендията: 

1. Заявление - декларация от ученика (по образец) с подписи на родител, ученик. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи, заявлението-декларация и 

проверява верността на вписания успех, след което поставя подпис върху заявлението-декларация. 

Изготвя списък на учениците, като ги подрежда по низходящ бал и го представя, по установения ред, 

на комисията за разглеждане. 

Стипендията се отпуска със заповед на директора на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

2. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО 

Размер на стипендията – 25 лв. 

Критерии за получаване на стипендията: 

1. Месечен доход на член от семейството; 

2. Успех не по-малък от много добър 4,50. 

3. Без наложено наказание с решение  на ПС на СУ „Вичо Грънчаров”. 

4. Не по-малко от 75% посещаемост на учебните часове по всички предмети през учебен срок. 

Право на тази стипендия имат учениците с успех „Много добър (4,50)” и нагоре, съответно: 

 - за стипендия за І учебен срок – има се предвид годишният успех от предходната година; 

 - за стипендия на ученик от VIII и Х клас -  има се предвид успехът от свидетелството за 

основно образование; 

 - за стипендия за ІІ учебен срок – има се предвид успехът от първия учебен срок; 

Документи за кандидатстване за стипендията: 

1. Заявление - декларация от ученика (по образец) с подписи на родител и ученик.  
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2. Документи за среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, не по-

висок от средната МРЗ за страната.  

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 счита 

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. 

Месечният доход на член от семейството се определя като среден от предходните 6 месеца въз 

основа на заявление-декларация, съгласно приложението на ПМС № 328/21.12.2017г. Размерът на 

МРЗ, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за 

предходните 6 месеца. 

 В сумата на доходите, получени от отделните членове от семейството, се включват всички 

получени от предходните 6 месеца суми от: доходи, съгласно чл.10, ал.1, т.1- 4 и т.6 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица; 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 Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени 

издръжки и стипендии, без получаваните по силата на това постановление). Заявление-декларацията 

за дохода на семейството трябва да се подпише и от родителя (попечителя) на ученика и към него да 

се приложат съответните документи. 

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. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи, заявлението-декларация, 

проверява верността на вписания успех и приложените документи за доходите на родителите за 

предходните 6 месеца, след което поставя подпис върху заявлението-декларация. Изготвя списък на 

кандидатстващите за стипендия и го представя, по установения ред, на комисията за разглеждане. 

Стипендията се отпуска със заповед на директора на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

3. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ. 

Размер на стипендията – 30 лв. 

Критерии за получаване на стипендията: 

1. Медицински документ, удостоверяващ трайното увреждане; 

2. Без наложено наказание с решение  на ПС на СУ „Вичо Грънчаров”. 

Отпуска се от началото на всеки срок. При възникнало обстоятелство с трайно увреждане 

/„лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за 

интеграция на хората с увреждания/, стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, 

през който е възникнало основанието за получаването ѝ. 

 

Документи за кандидатстване за стипендията: 

1. Заявление - декларация от ученика (по образец) с подписи на родител и ученик; 

2. Медицински документ, удостоверяващ трайното увреждане; 

3. Удостоверение за завършен VII клас за ученици със СОП. 

Класират се всички ученици. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи, заявлението-декларация, 

след което поставя подпис върху заявлението-декларация. Изготвя списък  и го представя, по 

установения ред,  на комисията за разглеждане. 
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Стипендията се отпуска със заповед на директора на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

4. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ 

Размер на стипендията – 30 лв. 

Критерии за получаване на стипендията: 

1. Копие/ копия от смъртния акт; 

2. Без наложено наказание с решение  на ПС на СУ „Вичо Грънчаров”; 

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

получаването ѝ. 

Документи за кандидатстване за стипендията: 

1. Заявление - декларация от ученика (по образец) с подписи на родител и ученик.  

2. Копие/ копия от смъртния акт; 

Класират се всички ученици. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация.  

Към него се прилагат копие/ копия от смъртния акт. Класният ръководител поставя подпис върху 

заявлението-декларация, изготвя списък на кандидатстващите за стипендия и го представя на 

комисията за разглеждане. 

Стипендията се отпуска със заповед на директора на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

5. ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОТ УЧЕНИКА НА 

ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА МУ ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Размер на стипендията – до 50 лв. 

Критерии за получаване на стипендията: 

1. Документ, доказващ еднократното социално обстоятелство; 

2. Без наложено наказание с решение  на ПС на СУ „Вичо Грънчаров”; 

За един и същи ученик може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. 

Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 

основанието за получаването ѝ и същата се изплаща еднократно. 

Документи за кандидатстване за стипендията: 

1. Заявление - декларация от ученика (по образец) с подписи на родител и ученик.  

2. Документи, доказващи еднократните социални обстоятелства (карти за пътуване от други 

населени места, учебници, облекло). 

Потребностите се степенуват в следния ред: карти за пътуване от други населени места, 

учебници, облекло. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация, 

след което поставя подпис върху заявлението-декларация.  Класният ръководител изготвя списък на 

кандидатстващите за стипендия и го представя, по установения ред, на комисията за разглеждане.  

Стипендията се отпуска със заповед на директора на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

6. ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

УЧЕНИКА В УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА НАУКИТЕ, 

ТЕХНОЛОГИИТЕ, ИЗКУСТВАТА И СПОРТА 

Критерии за получаване на стипендията: 

1. Постижение на ученика, удостоверено с протокол на Националната/ областната комисия на 

олимпиадите, състезанията и извънкласните дейности; 

2. Без наложено наказание с решение  на ПС на СУ „Вичо Грънчаров”; 

Отпуска се за: 

- класирани индивидуално до ІІІ място на областен кръг от олимпиадите, състезанията и 

извънкласните дейности по националните календари на МОН; 

- получено лауреатско звание на  националния кръг на олимпиадите; 
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- класирани индивидуално до Х място на национален кръг на олимпиадите и състезанията. 

Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 

основанието за получаването ѝ и същата се изплаща еднократно, както следва: 

- за получено звание лауреат на Национален кръг на олимпиадите, състезанията и 

извънкласните дейности по календара на МОН –  80 лв.; 

- за класирани индивидуално от II до Х място на Национален кръг на олимпиадите, 

състезанията и извънкласните дейности по календара на МОН – 30 лв.; 

- за класирани индивидуално от І до III място на областен кръг от олимпиадите, състезанията 

и извънкласните дейности по календара на МОН – 20 лв.; 

Документи за кандидатстване за стипендията: 

1. Заявление - декларация от ученика (по образец) с подписи на родител и ученик.  

2. Протокол на Националната/ областната комисия на олимпиадите, състезанията и 

извънкласните дейности, удостоверяващ постиженията на ученика. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация, 

след което поставя подпис върху заявлението-декларация.  

Класният ръководител изготвя списък на кандидатстващите за стипендия и го представя, по 

установения ред,   на комисията за разглеждане. 

Стипендията се отпуска със заповед на директора на СУ „Вичо Грънчаров”. 

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЕКИ 

ВИД СТИПЕНДИЯ В СУ„ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” 
 Месечна стипендия за постигнати образователни резултати.  
 Класният ръководител събира, обработва подадените документи, заявлението-декларация и 

проверява верността на вписания успех, след което поставя подпис върху заявлението-декларация. 

Изготвя списък на учениците, като ги подрежда по низходящ бал и го представя, по установения ред, 

на комисията за разглеждане. 

 Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането.  
 Класният ръководител събира, обработва подадените документи, заявлението-декларация, 

проверява истинността на вписания успех и приложените документи за доходите на родителите за 

предходните 6 месеца.  

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 счита 

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. 

Месечният доход на член от семейството се определя като среден от предходните 6 месеца въз 

основа на заявление-декларация. Размерът на МРЗ, приет за база при изчисляване на месечния доход 

на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца, считано от месеца на отпускане на 

стипендията. 

В сумата на доходите, получени от отделните членове от семейството, се включват всички 

получени от предходните 6 месеца суми от: доходи, съгласно чл.10, ал.1, т.1- 4 и т.6 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица; 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 Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени 

издръжки и стипендии, без получаваните по силата на това постановление). Заявлението-декларация 
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за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от родителя/ попечителя на ученика и към нея 

да са приложени съответните документи. Класният ръководител изготвя списък на кандидатстващите 

за стипендия и го представя на комисията за разглеждане. 

 Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания. 
  Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация.  

Към него се прилагат медицински документи. Класният ръководител изготвя списък на 

кандидатстващите за стипендия и го представя на комисията за разглеждане. 

 Месечна стипендия за ученици без родители.  
 Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация.  

Към него се прилагат копие/ копия от смъртния акт. Класният ръководител изготвя списък на 

кандидатстващите за стипендия    и го представя на комисията за разглеждане. 

 Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. 
  За един и същи ученик може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. 

Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация.  Към 

него се прилагат съответните документи, доказващи еднократните социални обстоятелства. Класният 

ръководител изготвя списък на кандидатстващите за стипендия    и го представя, по установения ред,   

на комисията за разглеждане.  

 Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност 

или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта 
 Класният ръководител събира, обработва подадените документи и заявлението-декларация.  

Към него се прилага протокол на Националната комисия на олимпиадите, състезанията и 

извънкласните дейности. Класният ръководител изготвя списък на кандидатстващите за стипендия    

и го представя, по установения ред, на комисията за разглеждане. 
 

ІV. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ОТ 

УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СУ„ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” 
Месец септември/ февруари на съответната учебна година за месечните стипендии от първи, 

втори, трети и четвърти вид. Класните ръководители събират, проверяват и обработват подадените 

документи за отпускане на месечна стипендия за постигнати образователни резултати, за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, за подпомагане на 

ученици с трайни увреждания и за ученици без родители.  

При възникване на нови ситуации по месечните стипендии от третия и четвъртия вид, 

документите се подават след настъпване на промяна в положението, с прилагане на съответния 

документ, който ги удостоверява.  

За еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование и за еднократна стипендия за постигнати високи резултати от 

ученика в учебната и извънкласната дейност се следва следната процедура: класният ръководител 

прави докладна записка до комисията; комисията прави мотивирано предложение до директора на 

СУ„Вичо Грънчаров”; директорът издава заповед; в двуседмичен срок ученикът представя 

документите; комисията дава едноседмичен срок за евентуална поправка и допълване на 

документите; класният ръководител обработва подадените документи, след което се подписва върху 

декларацията-заявление; изготвя  списък.  

За всеки вид стипендия директорът издава заповед. За всяко заседание на комисията се води 

протокол. 

 

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОЛУЧАВАНЕТО 

НА  СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СУ„ВИЧО 

ГРЪНЧАРОВ” 
Предсрочно прекратяване получаването на стипендия от ученик се налага когато:  
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 ученикът променя формата си на обучение;  

 ученикът се премества в друго училище; 

 ученикът прекъсва обучението си; 

 на ученика е наложена санкция по предложение на педагогическия съвет на СУ „Вичо 

Грънчаров” – до заличаване на санкцията. 

Класният ръководител прави докладна записка до комисията за възникнало обстоятелство за 

прекратяване получаването на стипендия от съответния ученик;  

Комисията прави мотивирано предложение до директора на СУ„Вичо Грънчаров”. 

Директорът издава заповед за прекратяване получаването на стипендия. 

 

Вътрешните правила за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование за учебната 2018/2019 година са утвърдени от Директора на СУ “Вичо 

Грънчаров“ със Заповед № 38/27.09.2018 г. 

 

 


