II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
Чл. 4. Училището предоставя получените средства по чл. 2 за месечни и еднократни
стипендии.
Чл. 5. (1) Месечните стипендии са:
1. за постигнати образователните резултати;
2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. за ученици без родители.
(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от
началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 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.
(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки
вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.
(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 не се извършва класиране.
(6) За месечни стипендии на учениците се разпределят 95% от определените средства от
бюджета на училището, както следва:
т. 1. за постигнати образователни резултат - 40%
т. 2. За подпомагане достъпа до образование и преодоляване на отпадането - 40%
т. 3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 7,5%
т. 4. За ученици без родител/ и - 7,5%
Чл. 6. (1) 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, извънкласната или
извънучилищната дейност.
(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на
един учебен срок.
(3) Средствата за еднократни стипендии се определят на 5% от средствата определени за
стипендии по бюджета на училището.
(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

III. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ,
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ
Чл. 7. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но
може да получи по избор въз основа на писмено заявление (Приложение 12) до директора
на училището само една от стипендиите.
(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
(3) Краен срок за подаване на документи за кандидатстване за месечни стипендии: за
първи срок на учебната година - 30 октомври и за втори срок на учебната година - 28
февруари при административния секретар
(4) Документи за еднократни стипендии се подават от 1 октомври до края на учебната
година при административния секретар
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Чл. 8. (1) Като основен критерий за допускане до класиране на ученици за получаване на
стипендия за постигнати образователни резултати се определя: успех отличен 5.50 и над
5.50, постигнат през предходна учебна година или през I-ви учебен срок.
(2) Като допълнителни критерии за допускане до класиране на ученици за получаване на
стипендияхза постигнати образователни резултати се определят:
1. Допуснати до 2 /две/ неизвинени отсъствия през първи учебен срок и до 4 /четири/
неизвинени отсъствия за предходна учебна година
2. без наложено наказание от Педагогическия съвет през предходния учебен срок и към
момента на подаване на заявление.
Чл. 9. (1) Като основен критерий за допускане до класиране на ученици за получаване на
стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се
определя месечния доход на член от семейството. Този доход не бива да надвишава
средномесечния размер за последните шест месеца на минималната работна заплата за
страната.
(2) Като допълнителни критерии за допускане до класиране на ученици за получаване на
стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се
определят:
1. минимален успех от Много добър 4.50, постигнат през предходната учебна година/
предходния I учебен срок.
2. Допуснати до 2 /две/ неизвинени отсъствия през първи учебен срок и до 4 /четири/
неизвинени отсъствия за предходна учебна година
3. без наложено наказание от Педагогическия съвет през предходния учебен срок и към
момента на подаване на заявление.
(тези промени в чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 2, т. 2 влизат в сила от 11-ри срок на
учебната 2015/2016 година)
Чл. 10 (нов - в сила от II срок на учебната 2015/2016 година): Право за кандидатстване за
месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, имат учениците:
(1) За които органите на медицинска експертиза са установили степен на намалена
работоспособност и/ или степен на увреждане 50 % и над 50%
(2) Допуснали до 2 /две/ неизвинени отсъствия през първи срок на учебната година и до 4
/четири/ неизвинени отсъствия за предходна учебна година.
(3) Които не ползват услуги в център за настаняване от семеен тип.
Чл. 11 {нов-в сила от II срок на учебната 2015/2016 година): Право за кандидатстване за
месечна стипендия за ученици без родител/ и, имат учениците:
(1) Чиито родител или родители са починали, лишени от родителски права
(2) Допуснали до 2 /две/ неизвинени отсъствия през първи срок на учебната година и до 4
/четири/ неизвинени отсъствия за предходна учебна година.
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ
ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
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Чл. 12. За постигнати образователни резултати - по чл. 5, ал. 1, т.1 от настоящите
правила:
1. Успех от Отличен 5,50 до Отличен 6,00. Въвежда се скала с точки, в зависимост
от успеха на ученика, съгласно Приложение 1 с максимум 60 т.
2. Определя се като допълнителен критерий - за допуснати 2 неизвинени отсъствия
през 1-ви срок на учебната година или 4 неизвинени отсъствия за предходна учебна
година. Въвежда се скала с точки в зависимост от броя на допуснатите неизвинени
отсъствия, съгласно Приложение 2 с максимум 12 точки"
3. Съгласно получения общ брой точки по скалата от т. 1 и т. 2 се извършва
класиране в низходящ ред.
Чл. 13. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - по
чл.5, ал. 1, т. 2 от настоящите правила:
1. Определя се успех от Мн. Добър 4,50 като допълнителен критерий за
получаване на стипендия. Въвежда се скала с точки в зависимост от успеха на ученика,
съгласно Приложение 3 с максимум 28 точки.
2. Въвежда се скала с точки в зависимост от дохода на член от семейството, не повисок от средномесечната МРЗ за предходните 6 месеца, съгласно Приложение 4 с
максимум 60 точки.
3. Определя се като допълнителен критерий - за допуснати 2 /две/ неизвинени
отсъствия през I срок на учебната година или 4 /четири/ неизвинени отсъствия за
предходна учебна година. Въвежда се скала с точки в зависимост от броя на допуснати
неизвинени отсъствия, съгласно Приложение 5 с максимум 12 точки.
4. Съгласно получения общ брой точки по скалата от т.1, т. 2 и т. 3 се извършва
класиране в низходящ ред.
Чл. 14. За отпускане на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания - по
чл. 5 ал. 1, т. 3 и за ученици без родители - по чл. 5, ал. 1, т. 4 от настоящите правила
класиране не се извършва.

V. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ
Чл. 15. (1) Размерът на месечните стипендии се определя за всяка бюджетна година в
границите от 21 до 50 лв. месечно.
(2) Размерът на месечните стипендии за постигнати образователни резултати за I-ви срок
на учебната 2015/2016 година се определят, както следва:
• 25.00 лв. - при успех Отличен 6.00
• 23.00 лв. - при успех от Отличен 5.50 до Отличен 5.99
(3) Размерът на месечните стипендии за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането за I-ви срок на учебната 2015/2016 година се определя на
21.00 лв.
(4) Размерът на месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания за
I-ви срок на учебната 2015/2016 година се определя на 21.00 лв.
(5).Размерът на месечните стипендии за ученици без родител за I-ви срок на учебната
2015/2016 година се определя на 21.00 лв.
(6) Размерът на месечните стипендии за ученици без родители за I-ви срок на учебната
2015/2016 година се определя на 21.00 лв.
Чл. 16. (1) Размерът на еднократни стипендии се определя всяка бюджетна година.
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(2) Размерът на еднократните стипендии за преодоляване на еднократни обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование се определя до 80.00 лв.
(3) Размерът на еднократните стипендии за постигнати високи резултати от ученика в
учебната, извънкласната или извън училищната дейност се определят, както следва:"
• в размер до 100.00 лв. - при изяви в една културно-образователна област
в размер до 200.00 лв. - при изяви в повече от една област.
VI. ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКАТ МЕСЕЧНИТЕ СТИПЕНДИИ
Чл. 17. (1) За постигнати образователни резултати по чл. 5, ал. 1, т. 1 от настоящите
правила - стипендията се отпуска от началото на всяка учебна година и/ или от началото
на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци.
(2) При наложено наказание с решение на Педагогическия съвет, стипендията се отнема
за срока на наказанието.
Чл. 18. (1) За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл. 5, ал. 1, т. 2 от настоящите правила - стипендията се отпуска от началото на всяка
учебна година и/ или от началото на втория учебен срок и се изплаща месечно за периода
на учебните месеци.
(2) При наложено наказание с решение на Педагогическия съвет, стипендията се отнема
за срока на наказанието.
Чл. 19. (1) За подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл. 5, ал. 1, т. 3 от
настоящите правила - стипендията се отпуска от началото на учебната година или от
началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието и се изплащат
месечно и през неучебните месеци.
(2) При наложено наказание с решение на Педагогическия съвет, стипендията се отнема
за срока на наказанието.
Чл. 20. (1) За ученици без родители по чл. 5, ал. 1, т. 4 от настоящите правила стипендията се отпуска от началото на учебната година или от началото на месеца,
следващ месеца, през който е възникнало основанието и се изплащат месечно и през
неучебните месеци.
(2) При наложено наказание с решение на Педагогическия съвет, стипендията се отнема
за срока на наказанието.

VII. УСЛОВИЯ, РЕД И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
СТИПЕНДИИ
Чл. 21. (1) За месечна стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 1 от настоящите правила - за
постигнати образователни резултати се кандидатстват чрез подаване на заявлениедекларация, съгласно Приложение 6, подписано от ученика и класния ръководител.
(2) За месечна стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 2 от настоящите правила - за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се кандидатства чрез:
1. Подаване на заявление-декларация, съгласно Приложение 7, подписано от
ученика, родител /настойник/ и класен ръководител.
2. прилагане към заявление-декларация по Приложение 7 на следните документи:
• служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на
ученика за предходните 6 месеца. Служебните бележки се издават от
местоработата на членовете на семейството на ученика - за брутен доход по
трудови правоотношения.
5

•

Удостоверение от Бюро по труда - за безработни родители. Когато родителите не
са регистрирани в Бюро по труда, изтекъл е срока за обезщетение или през този
период нямат доходи подават нотариално заверена декларация за липсата на
доходи
• Удостоверения .от НОИ за доходи от пенсии /без добавките за чужда помощ за
ли!(а с трайно намалена работоспособност/, доходи от обезщетения и помощи по
реда на Кодекса за социално осигуряване, обезщетения за безработица
• Удостоверения от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и
добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане
• Служебна бележка от училище/ВУЗ, в което учат други деца - членове на
семейството, в която трябва да се посочи дали получават стипендия - в какъв
размер и за какъв период.
• Копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка и
нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо
съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на §2 от
Допълнителните разпоредби на ПМС №33 от 15.02.2013 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
• Документи за доказване на доходи от наем, хонорари, продадена селскостопанска
продукция, доходи от занаяти, свободни професии, дарения и др
• При липса на доходи и регистрация в съответните институции - нотариално
заверена декларация, удостоверяваща тези обстоятелства.
(3) За месечни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 3 от настоящите правила - за подпомагане на
ученици с трайни увреждания се кандидатства чрез:
1. Подаване на заявление-декларация, съгласно Приложение 8
2. Представяне на копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК.
(4) За месечни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 4 от настоящите правила - за ученици без
родители се кандидатства чрез:
1. Подаване на заявление-декларация, съгласно Приложение 9
2. Представяне на копие от смъртен акт и/или друг документ, удостоверяващ
отнемане на родителски права.
Чл. 22. (1) За еднократни стипендии по чл. 6, ал. 1, т. 1 от настоящите правила - за
преодоляване на ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование, се отпуска веднъж в рамките на един учебен срок за съответната
учебната година и се кандидатства чрез подаване на заявление, съгласно Приложение 10
до Директора на училището.
(2) За еднократни стипендии по чл. 6, ал. 1, т. 2 от настоящите правила - за постигнати
високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищна дейност,
които се отпускат веднъж в рамките на един учебен срок за съответната учебна година се
кандидатства чрез:
1. Подаване на заявление-декларация, съгласно Приложение 11 до Директора на
училището.
2. Представяне на копия от протоколи, документи, грамоти, удостоверяващи
участията, постиженията и резултатите на кандидатстващия за стипендия.
Чл. 23. (1) Подаването на заявления-декларация и придружаващите документи се подават
до Директора на училището, при административния секретар и се завеждат с входящ
номер в указаните срокове в чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от настоящите правила". Училищната
комисия за стипендии, в срок до 10 работни дни от дата на уведомяването й за
постъпилите заявления-декларации за получаване на стипендии ги разглежда и извършва
класиране на отговарящите на критериите за допустимост.
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(2) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат месечна
стипендия от съответния вид, въз основа на извършеното класиране и до размера на
утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по чл. 7, ал. 1.
(3) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в
училището и се публикува на интернет страница на училището.
(4) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа
на предложението по ал. 2.
(5) Заповедта по ал. 4 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и
периода за изплащане.
Чл. 24. (1) Еднократните стипендии по чл. 6 се отпускат със заповед на директора на
училището въз основа на мотивирано предложение на Училищната комисия.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на ПМС №33 от 15.02.2013 г.:
1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на
страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и
лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с
нейното законодателство.
2. "Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.
3. "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от
родителски права или поставени под пълно запрещение.
§ 2. 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.
§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6
месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на
минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член
от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
§ 4. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват
всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 4 и 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 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. Заявление-декларацията за дохода на
семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него
да се приложат съответните документи.
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§ 5. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид
успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен
срок - успехът от предходния срок.
§ 6. Училищната комисия за стипендиите извършва проверка на не по-малко от 10 на сто
от подадените документи.
§ 7. 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.
VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на настоящите правила, със срок на
изплащане, по-дълъг от един учебен срок при условията и по реда на чл. 5, ал. 1, т. 1 от
отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование,
продължават да се изплащат като от II учебен срок на 2012/2013 учебна година се
изплащат в размер на 45 лв.
§ 9. Правилата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.
съгласно ПМС № 33 от 15.02.2013 г.
§ 1 0 . Правилата се актуализират и променят по предложение на Училищната комисия за
стипендии, като измененията се публикуват на видно място в училището и на училищния
сайт до 3 дни след утвърждаването им със заповед на директора, но не по-малко от 14 дни
преди крайния срок за подаване на документи за кандидатстване.
§11. Промените в Правилата за отпускане на стипендии в СОУ „Бачо Киро" гр.
Павликени са утвърдени със Заповед № 71 / 07.10.2013 година на директора на
училището и влизат в сила от 01.10.2013 година с изключение на чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 9,
ал. 2, т. 2, които влизат в сила от II-ри срок на учебната 2013/2014 година.
§12. Промените в Правилата за отпускане на стипендии в СОУ „Бачо Киро" гр.
Павликени са утвърдени със Заповед № 770 от 24.03.2014 година на Директора на
училището и влизат в сила от II-ри срок на учебната 2013/2014 година, с изключение на
чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 2, т. 2, които влизат в сила от 15.09.2014 година.
§13. Промените в Правилата за отпускане на стипендии в СОУ „Бачо Киро" гр.
Павликени са утвърдени със Заповед № 315 от 04.11.2015 година на Директора на
училището и влизат в сила от II-ри срок на учебната 2015/2016 година, с изключение на:
чл. 15, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6; чл. 16, ал. 2 и ал. 3; чл. 17, ал. 2; чл. 18, ал. 2; чл. 19 ,
ал. 2, които влизат в сила от първи срок на учебната 2015/2016 година.
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