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Утвърдил: 

СТЕЛИЯН ТОТЕВ 

Директор на СУ „Васил Левски” 

 

 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ДУЛОВО,  

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Настоящите правила са разработени въз основа и в съответствие с изискванията 

на Постановление на Министерски съвет № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и 

реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование и са 

приети на заседание на Педагогическия съвет на СУ „Васил Левски”- гр. Дулово с 

протокол № 7/ 11.09.2018 г. Имат за цел да определят реда и условията за получаване 

на стипендии от ученици от СУ „Васил Левски”- гр. Дулово. 

Чл. 1.  Месечни стипендии (по чл. 4, ал.1 ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) 

(1)Видове: 

1. За постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС № 328/ 

21. 12. 2017 г.); 

2.  За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.); 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от ПМС № 

328/ 21. 12. 2017 г.); 

4. За ученици без родители (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.). 

 

(2)  Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране 

на учениците за получаване на месечни стипендии 

1. За  постигнати образователни резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС № 328/ 21. 

12. 2017 г.) - успех Отличен 6.00 от І учебен срок  или предходната учебна година. 

2. За  постигнати образователни резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС № 328/ 21. 

12. 2017 г.) - успех не по-нисък от Отличен 5.50 от І учебен срок  или предходната 

година. 

3. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) - успех не по-нисък 

от Мн. добър 4,50 от І учебен срок или предходната година и месечен доход на член от 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg


 

 
7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11, 

 тел.0864/ 22274; su-dulovo.com; e-mail; sou_vlevski_dulovo@abv.bg 

 

семейството не по-висок от установената за страната средна минимална работна 

заплата за предходните 6 месеца. 

   4. За  подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от ПМС 

№ 328/ 21. 12. 2017 г.) - доказани такива 

5. За  стипендия по чл.4, ал.1 т.4 (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 

г.) - ученици с един родител или без родители 

 

(3) Размер на месечните стипендии 

1. За  постигнати образователни резултати - успех Отличен 6.00 от І учебен срок  

или предходната година- 50 лв. 

2. За  постигнати образователни резултати- успех не по-нисък от Отличен 

5.50 от І учебен срок  или предходната година- 35 лв. 

3. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) - успех не по-нисък 

от Мн. добър 4,50 от І учебен срок или предходната година и месечен доход на член от 

семейството не по-висок от установената за страната средна минимална работна 

заплата за предходните 6 месеца- 25 лв. 

   4. За  подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от ПМС 

№ 328/ 21. 12. 2017 г.) - доказани такива- 35 лв. 

5. За  стипендия по чл.4, ал.1 т.4 (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 

г.) - ученици с един родител или без родители- 35 лв. 

 

 (4) Условия и ред за предоставяне на месечните стипендии: 

1. Стипендиите за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от 

ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) и за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС №33 /15.02.2013 г.): 

- за учениците от IX, X, XI и XII клас се отпускат от началото на учебната година 

и на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци; 

- за учениците от VIII клас се отпускат от началото на втория учебен срок въз 

основа на успеха от първия учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните 

месеци; 

- се предоставят след  класиране на учениците от комисия по стипендиите. 

2. Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, 

т.3 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) и за ученици без родители (по чл. 4, ал.1, т.4 от 

ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.): 

- се отпускат от началото на учебната година и се изплащат месечно за периода 

на учебните месеци; 

- се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 

основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните месеци; 
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- не се извършва класиране. 

           3. 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. 

            4. Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз 

основа на предложение на комисията по стипендиите, която разглежда документите и 

извършва класирането по т.1. 

            5. Заповедта по т. 4 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията 

и периода за изплащане. 

Чл. 2. Учениците нямат право  на стипендия, когато: 

(1) прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест; 

(2)  имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет – до заличаване 

на санкцията. 

Чл. 3  Необходими документи за кандидатстване: 

(1) За стипендии за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от 

ПМС №33/15.02.2013г.) – Заявление от ученика с подпис на класния ръководител, 

удостоверяващ успеха. 

(2) За стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) - заявление-декларация 

от ученика (по образец), с подпис на класния ръководител удостоверяващ успеха 

и документи за доходите на семейството за предходните 6 (шест) месеца. За 

безработни родители – удостоверения от НОИ за регистрация или нотариално заверена 

декларация, че са безработни през предходните 6 (шест) месеца. За братя и сестри, 

когато са учащи, да се представят служебни бележки, като за навършилите 16 год. 

изрично да е посочено дали са получавали и в какъв размер или не са получавали 

стипендия за периода на предходните шест месеца. Членове на семейството са: бащата, 

майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри и пълнолетните такива, 

ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по- късно от 20 

годишна възраст; 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/а или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните 

му деца, ако живеят с него.  

(3) За стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, 

т.3 от ПМС № 328/ 21. 12. 2017 г.) - заявление-декларация от ученика и протокол от 

ТЕЛК/ НЕЛК; 

(4) За стипендии за ученици без родители (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС № 328/ 21. 

12. 2017 г.) - заявление-декларация от ученика, копие от смъртен акт.   
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Чл. 4. Еднократните стипендии 

(1) Видове: 

1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа  му до образование; 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност; 

(2)  Критерии 

1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа  му до образование – ученици от 12 клас с един родител или без родители  – м. 

май. 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност – за ученици, допуснати до национален кръг на 

ученическите олимпиади или с първа награда от национални състезания или конкурси, 

включени в календара на МОН – м. май. 

(3) Размер на еднократните стипендии 

1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа  му до образование - 50.00 лв. 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност - 100.00 лв. 

(4) Условия и ред за предоставяне на еднократните стипендии: 

1. Еднократните стипендии се предоставят в края на учебната година; 

2. Еднократните стипендии се отпускат само веднъж за учебна година; 

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

месечна стипендия; 

4. Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището 

въз основа на мотивирано предложение на комисията по стипендиите и заявление от 

ученика. 

5. Заповедта по т. 3 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията. 

Чл. 5 (1) Стипендиите се финансират за сметка на целеви средства от държавния 

бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република 

България 

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на 

училището, ако има финансови възможности за това. 

Чл. 6 Срокове за подаване на документи за различните видове стипендии са, 

както следва: 

(1) За месечни стипендии: 

1. За първи учебен срок- от 5 октомври до 30 октомври 

2. За втори учебен срок- от 10 февруари до 28 февруари 
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3. За стипендии по  чл. 1, ал. 1, т. 3 и 4 – до 5 работни дни от началото на 

месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им. 

(2) За еднократни стипендии- от 2 май до 10 май. 

(3) Заявления за различните стипендии по образец се получават служебно от 

класните ръководители или се изтеглят от официалната интернет страница на 

СУ „Васил Левски”- гр. Дулово (su-dulovo.com) 

(4) Учениците предават необходимите заявления и документи на класните 

ръководители, които ги предават на председателя на комисията, назначена със 

Заповед на Директора. 

(5) Изплащането на стипендиите става по безкасов банков път  
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