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Критерии и показатели за класиране и/или отпускане на различни видове стипендии, 

размер на стипендиите и период за който се изплащат,  конкретни условия и ред за 

предоставяне на всеки вид стипендия, необходими документи за кандидатстване за 

получаване на стипендия през първи учебен срок на учебната 2021/2022 г. 

 

1. Критерии и показатели за класиране и/или отпускане на различни видове стипендии: 

1.1. Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендии за постигнати 

образователни резултати: 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия да е завършил основно образование; 

▪ Да няма допуснати  пет (5) и повече отсъствия по неуважителни причини за  учебната 

2020/2021 година. 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия да няма наложена санкция „Забележка“  или 

друга санкция , наложена от Педагогически съвет. 

Основен критерий е успехът на учениците. Класирането се извършва по формула в 

низходящ ред според получения брой точки: 

▪ Ученици с успех от 5.50 до 5.69 - 50 точки; 

▪ Ученици с успех от 5.70 до 5.89 - 60 точки; 

▪ Ученици с успех от 5.90 до 6.00 - 70 точки. 

Формула за учениците от IX до XII клас: Точките, изчислени на база годишния успех (за 

учебна 2020/2021  г.)  - 3* броя на неизвинените отсъствия за учебна 2020/2021 г.  

Формула за учениците от VIII клас: Точките, изчислени на база годишния успех за учебната 

2020/2021 г 

При равен брой точки по - напред се класира ученикът, който има по - малък брой неизвинени 

отсъствия.1 

▪ Годишен успех за учебната 2020/2021 г. – не по - малко от Отличен 5.50; 

1.2. Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендии за подпомагане на 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия да е завършил основно образование; 

▪ Да няма допуснати пет (5) и повече отсъствия по неуважителни причини за  учебната 

2020/2021 г. 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия да няма наложена санкция „Забележка“  или 

друга санкция, наложена от Педагогически съвет; 

▪ Годишен успех за 2020/2021 г. – не по-малко от мн. добър 4.50; 

▪ Среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца (април 2021 г. до 

септември 2021 г.) – не повече от минималната работна заплата за страната в размер на 

650 лв.  

1.3. Критерии за допускане на ученици с трайни увреждания, ученици с един или двама 

починали родители, „ученици без родители“ по смисъла на т. 4 от параграф 1 на 

 
1 Забележка: При наличие на излишък от средства за стипендии към критериите за отличен успех се добавя и: 

класиране на олимпиади, състезания и конкурси на национален кръг и международно участие -10 лв.; участие в 

проекти и ученически младежки организации, класиране в общински, градски и зонални състезания и прояви за 

издигане престижа и авторитета на училището - 5 лв. 
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допълнителните разпоредби на ПМС №328 на МС от 21.12.2017 г., настанени със съдебно 

решение при близки роднини и 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: 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия не трябва да има наложена санкция „Забележка“ 

или друга санкция, наложена от Педагогически съвет; 

1.4. Критерии за отпускане на еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328 на МС 

от 21.12.2017 г., за преодоляване от ученика на еднократни обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование: 

▪  Стипендията се отпуска на ученици при липса на средства за учебници и други 

технически средства, пътни разноски до училището, неочаквани бедствия, свързани с 

ученика, обстоятелства, свързани със здравословното състояние на ученика. 

Стипендията се отпуска с мотивирано предложение на класния ръководител до 

комисията, определена със заповед  на директора на Средно училище „Васил Левски“ за 

вземане на решение по компетентност. 

1.5. Критерии за отпускане на еднократна стипендия  2 по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328 на 

МС от 21.12.2017 г., за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност: 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия да е завършил основно образование; 

▪ Да няма допуснати пет (5) и повече отсъствия по неуважителни причини за  учебната 

2020/2021 година; 

▪ Ученикът, кандидатстващ за стипендия да няма наложена  санкция „Забележка или друга 

санкция наложена от Педагогически съвет; 

▪ Да има успех Отличен 6.00; 

▪ Да е постигнал високи резултати от извънкласни или извънучилищни дейности на 

областно или национално ниво; 

1.6. Критерии и показатели за отпускане на целева стипендия 3 по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 328 

на МС от 21.12.2017 г.: 

▪ Ученикът, кандидатстващ за целева стипендия да е завършил основно образование; 

▪ Да няма допуснати пет (5) и повече отсъствия по неуважителни причини за учебната 

2020/2021 г. 

 
2 Стипендията се отпуска с мотивирано предложение на класния ръководител до комисията, определена със 

заповед на директора на Средно училище „Васил Левски“ за вземане на решение по компетентност. За един и 

същ ученик стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г. може да се отпуска само 

веднъж в рамките на един учебен срок.   

 
3 При наличие на излишък от средства за стипендии по чл. 4, ал.1, т. 2 от ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г. 

(месечни - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;) и чл. 5, ал. 1 

(еднократни стипендии), по решение на училището, част от тях може да се предоставят целево на ученик за 

покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му. Разходите, за които се отпускат целевите 

стипендии, се доказват с разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по 

предназначение. Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извършва отделно от 

класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2, която не се предоставя целево на 

учениците. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не са представени 

съответни документи, получената сума се възстановява на училището от ученик или от неговия законен 

представител, ако ученикът не е пълнолетен.   
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▪ Ученикът, кандидатстващ за целева стипендия да няма наложена санкция „Забележка“  

или друга санкция, наложена от Педагогически съвет; 

▪ Да има годишен успех за учебната 2020/2021 г. - не по - малко от мн. добър 4.50; 

▪ Среден месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца (април 2021 г. до 

септември 2021 г.) – не повече от минималната работна заплата за страната в размер на 

650 лв.  

2. Размер на стипендиите и период за който се изплащат: 

2.1. Стипендии за постигнати образователните резултати: 

Точки 

Сума на 

стипендията 

в лв. 

Период, за който се  

отпуска 

70 - 60 точки 35.00 

За първи учебен срок 59 – 50 точки 30.00 

49 – 40 точки 25.00 

 

2.2. Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - 

22 лв. - за първи учебен срок; 

2.3. Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания, ученици с един родител или 

без родители, „ученици без родители“ по смисъла на т. 4 от параграф 1 на допълнителните 

разпоредби на ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г., настанени със съдебно решение при 

близки роднини и 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 – 25 лв. целогодишно; 

2.4. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г. за 

постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност на ниво област или национално ниво и чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328 на МС от 

21.12.2017 г.  за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа до образование. Размерът на тези стипендии варира в зависимост от 

бройката на гласуваните ученици. Максималната сума, която може да бъде отпусната на 

ученик, е в размер до 100 лв. (средствата за всички еднократни стипендии не могат да 

надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии от бюджета на училището). 

Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, 

определени за стипендии по бюджета на училището. 

2.5. Целеви стипендии по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г. - размерът на тези 

стипендии варира в зависимост от бройката на гласуваните ученици и наличните средства 

за стипендии по чл. 4, ал.1, т. 2 от ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г. (месечни - за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;) и чл. 5, ал. 1 

(еднократни стипендии). Максималният размер на месечните целеви стипендии може да 

се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се 

отпускат.   

2.6. Изплащането на стипендии на учениците по т. 2.1, т. 2.2, т. 2.4 и т. 2.5 е за първи учебен 

срок - от началото на месец октомври 2021 г. до края на месец януари 2021 г. 

2.7. Изплащането на стипендии по т. 2.3 за ученици с трайни увреждания, ученици с един 

родител или без родители, „ученици без родители“ по смисъла на т. 4 от параграф 1 на 
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допълнителните разпоредби на ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г., настанени със съдебно 

решение при близки роднини и 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  е за първи учебен срок - от началото 

на месец октомври 2021 г. до края на месец януари 2021 г., като се включва и изплащане 

на стипендии за месеците юли, август и септември от предходната учебна 2020/2021 г. 

3. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия, както следва: 

▪ Ученикът подава заявление - декларация за допускане до класиране и класиране за 

получаване на стипендия по чл. 4, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ПМС №328 на МС от 21.12.2017 г., 

изменено и допълнено в брой 12 на ДВ от 08.02.2019 г.; 

▪ Ученикът подава заявление – декларация за отпускане на стипендия по чл. 4, ал. 1 т. 3 

и т. 4 от ПМС №328 на МС от 21.12.2017 г., изменено и допълнено в брой 12 на ДВ от 

08.02.2019 г. при възникване на определени обстоятелства; 

▪ Класният ръководител предоставя на комисията пълен комплект документи на 

учениците, кандидатстващи за стипендия, след направена от него проверка и изготвен 

придружаващ списък по образец. 

▪ Класният ръководител прави мотивирано предложение пред комисията, определена със 

заповед №1142/14.09.2021 г. на директора на Средно училище „Васил Левски“ за 

получаване на еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 1 (за преодоляване на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование) и т. 2  (отличен успех 

6,00 и активно участие в училищния живот (празници, мероприятия, състезания, 

конкурси.) от ПМС №328 на МС от 21.12.2017 г., изменено и допълнено в брой 12 на 

ДВ от 08.02.2019 г. 

I. Условия за възстановяване на изплатена стипендия: 

▪ Когато 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. 

 

 

4. Документи за кандидатстване: 

▪ Заявление – декларация по образец - приложение към параграф 3 от допълнителните 

разпоредби на ПМС № 328  от 21 декември 2017 г. 

▪ Документи от ТЕЛК по образец; 

▪ Документи доказващи различните видове доходи на членовете на семейството на 

кандидат – стипендианта 

▪ Документи от Агенция по заетостта по образец; 

▪ Документи, доказващи доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за 

социално осигуряване, без еднократни помощи – по образец; 

▪ Документи, доказващи доходи от месечни помощи по реда на Закона за семейни 

помощи за деца; 

▪ Документи, доказващи доходи от месечни помощи по реда на Закона за социално 

подпомагане; 
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▪ Документи, доказващи доходи от стипендии /без получаваните по реда на тези в 

училището; 

▪ Документи, доказващи доходи от наеми; 

▪ Документи, доказващи доходи от хонорари; 

▪ Документи, доказващи други доходи, освен изброените по-горе; 

▪ Документи, удостоверяващи липса на доходи. 
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