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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

за отпускане на стипендии в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен  

   

Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС № 328 от 21 декември 2017 г., 

изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г. за условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците след завършено основно образование.  

  

Чл. 1. Стипендиите на учениците в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, се 

финансират с целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със 

Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, и с 

допълнителни средства за стипенпии по чл. 2, ал. 6 от ПМС № 328 от 21 декември 2017 г.  

  

Чл. 2. (1) Училището предоставя получените средства по чл. 1 за месечни и 

еднократни стипендии.  

(2) Средствата за стипендии, неусвоени през първия учебен срок, се използват през 

втория, а неусвоените средства в края на бюджетната година преминават в преходен 

остатък и се ползват за същите цели през следващата година. 

  

Чл. 3. (1) Право на стипендия по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 328 от 21 декември 2017 г. 

имат ученици в ППМГ „Добри Чинтулов“, които се обучават в дневна и индивидуална 

форма на обучение след завършено основно образование.  

  

Чл. 4. Месечните стипендии в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, 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 родител/и.  
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Чл. 5. (1) Стипендиите по чл. 4. 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.  

(2) Периодите за подаване на документи по чл. 4, т. 1 и 2 се определят с решение на 

Педагогическия съвет за всеки учебен срок. Класните ръководители информират учениците 

за тези периоди.  

(3) Стипендиите по чл. 4, т. 3 и 4 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.  

  

Чл. 6. (1) Стипендиите по чл. 4, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците.  

(2) За всеки вид стипендия по чл. 4, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.  

(3) Броят на стипендиите по чл. 4, т. 1 за първия срок на учениците след годината на 

завършване на основното образование (VIII клас) и на учениците от IX, X, XI и XII се 

разпределя пропорционално в съотношение 1 : 4 съответно за ученици от VIII клас и за 

ученици от IX, X, XI и XII клас.  

(4) За първия срок се извършва отделно класиране за ученици от VIII клас и общо за 

ученици от IX, X, XI и XII клас. Класирането за предоставяне на месечни стипендии се 

обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището.  

  

Чл. 7. Учениците могат да кандидатстват за повече от един вид месечна стипендия. 

Ученици с право на стипендия по чл. 4, т. 3 и 4 при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера и.  

  

Чл. 8. (1) Критерий за подбор и класиране на кандидатите за месечни стипендии за 

ученици от IX, X, XI и XII клас е средният успех от предходния срок/година.  
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(2) Критерий за подбор и класиране на кандидатите за месечни стипендии за ученици 

от VIII клас за първия срок е приемният бал. Учениците от VIII клас се класират в 

низходящ ред до попълване на броя стипендии, определен съгласно чл. 6, ал. 3.  

(3) Критерий за подбор и класиране на кандидатите за месечни стипендии за ученици 

от VIII клас за втория срок е средният успех от предходния срок.  

 

Чл. 9. (1) Размерът на стипендиите в ППМГ „Добри Чинтулов“ не може да бъде по-

нисък от 30 лв. за стипендиите по чл. 4, т. 1-3 и не може да бъде по-нисък от 35 лв. за 

стипендиите по чл. 4, т. 4. След извършване на класирането за всеки срок комисията 

предоставя публично информация за размера на отделните стипендии. 

 (2) Размерът на стипендиите за образователни резултати се формира, както следва: 

За успех Отличен 6.00 – 50 лв. 

За успех в диапазона Отличен 6.00 – Отличен 5.80 – 40 лв. 

За успех под Отличен 5.80 – 35 лв. 

(3) Класирането на стипендиите за образователни резултати се извършва до размера 

на утвърдените средства по чл. 1 и чл. 2.   

(4) Стипендиите за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането се отпускат при успех за срока/годината, не по-нисък от Много добър 4.50 или 

бал 300 т. и месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца до 1 минимална 

работна заплата. 

 

Чл. 10. (1) Еднократните стипендии са за:  

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

достъпа му по образование;  

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

извънучилищната дейност.  

(2) За един и същ ученик еднократна стипендия се отпуска само веднъж в рамките на 

един учебен срок.  
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(3) Средствата за еднократни стипенлии не могат да надвишават 10% от средствата, 

определени за стипендии по бюджета на училището.  

(4) За отпускане на еднократни стипендии учениците могат да кандидатстват до 

30.11. за първия срок и до 30.04 за втория срок. В изключителни случаи може да разгледат 

заявления и извън тези срокове.  

(5) Учениците внасят заявление по образец, придружено с документи, 

удостоверяващи основанието, на което да се отпусне стипендията.   

 

Чл. 11. Учениците нямат право на стипендия, когато:  

1. прекъснат обучението си;  

2. повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;  

3. имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на 

наказанието;  

4. представят декларация с некоректно съдържание.  

   

Чл. 12. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите, в чийто 

състав задължително се включват и членове на педагогическия персонал, предложени от 

Педагогическия съвет.  

(2) Комисията по ал. 1:  

1. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, 

на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2;  

2. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл. 8, ал. 1 и 

предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.  

  

Чл. 13. (1) Документите, които кандидатите подават за стипендия за постигнати 

образователните резултати, са:   

1. заявление-декларация по образец;  

2. документ от класния ръководител за успеха на ученика.  
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(2) Документите, които кандидатите подават за стипенлия за подпомагане на достъпа 

до образование и предотвратяване на отпадането, са:  

1. заявление-декларация по образец;  

2. документ от класния ръководител за успеха на ученика;  

3. служебна бележка за семейните доходи за последните 6 месеца;  

4. Родителите пенсионери представят удостоверение за получените пенсии.  

5. Безработните родители представят удостоверение от Бюрото по труда за 

получените обезщетения или регистрация без обезщетения.  

6. Безработни родители, които не са регистрирани в Бюрото по труда, могат да 

представят нотариално заверени декларации, с които да декларират, че са безработни и не 

получават помощи.  

7. Разведените родители представят ксерокопие на удостоверение за развод, в което 

е вписана издръжката. Ако ученикът не получава присъдената издръжка, родителят 

декларира това обстоятелство в нотариално заверена декларация.  

8. Родителите, получаващи социални помощи, представят служебна бележка за 

получените помощи.  

9. Родителите, получаващи месечни добавки за деца. вписват сумите за шестте 

месеца в декларацията, без да представят удостоверение за това.  

10. Братята и сестрите на кандидатстващите за стипендия, ако са ученици в 

гимназиалния етап или студенти, представят уверение от учебното заведение. В уверението 

се вписва размерът на получената стипендия за последните шест месеца или текст, че 

лицето не е получавало стипендия. Пълнолетните братя и сестри се считат за членове на 

семействата, ако са учащи се.  

(3) Документите, които кандидатите подават за стипендия за подпомагане на ученици 

с трайни уврежлания, са:  

1. заявление-декларация по образец;  

2. медицински документ.  

(4) Документите, които кандидатите подават за стипендия за ученици без родител/и, 

са:  
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1. заявление-декларация по образец;  

2. копие от смъртен акт.  

Чл. 14. Ученици над 14-годишна възраст, одобрени за стипендия, предоставят по 

желание и при възможност в счетоводството на гимназията банкова сметка за превод на 

отпуснатата стипендия.  

  

Правилата са утвърдени с решение на Педагогическия съвет, Протокол № 

1/26.09.2022 г. Валидни са до промяна на нормативната уредба.  
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