
Стипендии: Критерии за допускане: Критерии за класиране: Забележка: 

1. Месечна стипендия за 

постигнати образователни 

резултати /чл.4, ал.1, т.1 

от Поста-новление №33/ 

-Отличен успех/не по-нисък от 5.50/ за 

предходния период -Извинени/не повече от 

150/ и неизвинени/не повече от 10/ 

отсъствия 

Необходимо е кандидатите да отговарят на 

двата критерия едновременно. Когато се 

кандидатства за първия учебен срок се 

взема предвид от предходната учебна 

година, а при кандидатстване за стипендия 

от втория учебен срок - успехът от 

предходния срок  

-Успех и брой отсъствия 

Когато се кандидатства за първия учебен срок се 

взема предвид от предходната учебна година, а 

при кандидатстване за стипендия от втория 

учебен срок - успехът от предходния 

срок.Критерий за кандидатстване на ученици в 9 

клас за първия учебен срок - успех от 

Свидетелството за основно образование не по-

малко от Отличен 5.50. 

Допълнителни критерии за класиране: - Броят на 

извинени /не повече от 150/ и неизвинени 

отсъствия / не повече от 10/ и справка за 

наложени наказания от Педагогическият съвет - 

удостоверяват се с подпис от класния 

ръководител по образец – Приложение №1. 

Предимство ползват кандидатите с по-малък 

брой отсъствия. 

Класирането по допълнителните критерии се 

извършва при необходимост, когато има 

кандидати с един и същи успех, кандидатстващи 

за едно н също място.  

Кандидатите се 

класират по 

низходящ ред, като 

се започне от този 

с най-висок успех  

2. Месечна стипендия за 

подпомагане на достъпа 

до образование и 

предотвратяване на 

отпадането/чл.4 ,ал.1, т.2 

от Постановление №33/ 

- Успех не по-малко от 4.50 -Месечен доход 

на член от семейството под установената за 

страната минимална работна заплата за 

последните 6 месеца - Броят на извинени 

/не повече от 150/ и неизвинени отсъствия / 

не повече от 10/ Необходимо е кандидатите 

да отговарят на трите критерия 

едновременно. Когато се кандидатства за 

първия учебен срок се взема предвид 

- Месечен доход на член от семейството 

Членове на семейството на ученика са бащата, 

майката, непълнолетни или нетрудоспособни 

братя и сестри. В случаите на повторен брак или 

фактическо съпружеско съжителствона 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 

Кандидатите се 

класират по 

възходящ ред, като 

се започне от този 

с най-нисък доход.  



успехът от предходната учебна година, а 

при кандидатстване за стипендия от втория 

учебен срок -успехът от първия срок. 

Когато се кандидатства за стипендия за 

първия учебен срок се взема доходът от м. 

април до м. септември включително, а 

когато се кандидатства за стипендия за 

втория учебен срок, се взема доходът от 

август до януари включително.  

продължават да учат за придобиване на сродено 

образование, но не по-късно от навършване на 

20-годишна възраст, за членове на семейството 

се считат и пълнолетните братя и сестри, както н 

пълнолетните деца на новия съпруг /съпруга или 

на лицето, с което съжителства майката или 

бащата на ученика, ако живеят с него. В сумата 

на доходите, получени от отделните членове на 

семейството, се включват всички получени през 

предходните 6 месеца доходи от трудови 

правоотношения, доходи от стопанска дейност 

като Едноличен търговец, доходи от друга 

стопанска дейност, доходи от наем или друго 

възмездно предоставяне за ползване на права 

или имущество, както и доходи от пропуснати 

ползи и неустойки, парични и предметни 

награди от състезания и конкурси, които не са 

предоставени от работодател или възложител, 

лихви /без банковите/, производствени 

дивиденти от кооперации, упражняване на права 

от интелектуална собственост по наследство, и 

други; пенсии без добавките за чужда помощ на 

лица е трайно намалена работоспособност; 

месечни помощи и добавки по реда на Закона за 

семейни помощи на 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 но силата на постановлението. 

Допълнителни критерии за класиране: - 

Успехът на ученика - когато се кандидатства за 



първия, учебен срок се взема предвид успехът от 

предходната учебна година, а при 

кандидатстване за стипендия от втория учебен 

срок - успехът от първия срок. - Броят на 

извинени /не повече от 150/ и неизвинени 

отсъствия / не повече от 10/ и справка за 

наложени наказания от Педагогическият съвет - 

удостоверяват се с подпис от класния 

ръководител по образец – Приложение №1. 

Предимство ползват кандидатите с по-малък 

брой отсъствия. Класирането по допълнителните 

критерии се извършва при необходимост, когато 

има кандидати с един и същ доход, 

кандидатстващи за едно н също място.  

3. Месечна целева 

стипендия за покриване 

на конкретни разходи 

/чл.6 ,ал.1 от 

Постановление №33/  

-Пътуващите ученици от други населени 

места - Успех от Добър 4.00 до Мн.добър 

5.49 за предходния период -Брой 

извинени/не повече от 150/ и неизвинени 

/не повече от 10/ отсъствия. Необходимо е 

кандидатите да отговарят на трите 

критерия едновременно. Когато се 

кандидатства за първия учебен срок се 

взема предвид успехът от предходната 

учебна година, а при кандидатстване за 

стипендия от втория учебен срок -успехът 

от първия срок.  

-Успех и отсъствия -Допълнителни критерии за 

класиране: - Успехът на ученика - когато се 

кандидатства за първия, учебен срок се взема 

предвид успехът от предходната учебна година, 

а при кандидатстване за стипендия от втория 

учебен срок - успехът от първия срок. - Броят на 

извинени и неизвинени отсъствия и справка за 

наложени наказания от Педагогическият съвет - 

удостоверяват се с подпис от класния 

ръководител по образец – Приложение №1. 

Предимство ползват кандидатите с по-малък 

брой отсъствия. Класирането по допълнителните 

критерии се извършва при необходимост, когато 

има кандидати с един и същ доход, 

кандидатстващи за едно н също място.  

Кандидатите се 

класират по 

низходящ ред, като 

се започне от този 

с най-висок успех.  



4.  Месечна за тежки 

увреждания /чл.4 ,ал.1, т.3 

от Постановление №33/  

-Наличие на съответното обстоятелство 

/тежко увреждане/ 

-Брой извинени /не повече от 150/ и 

неизвинени /не повече от 10 отсъствия 

Не подлежат на класиране  

5. Месечна за ученици без 

родители /чл.4 ,ал.1, т.4 от 

Постановление №33/ 

Наличие на съответното обстоятелство /без 

родители/ 

-Брой извинени /не повече от 150/ и 

неизвинени /не повече от 10 отсъствия 

Не подлежат на класиране  

6. Месечна за ученици 

само с един родител/чл.4 

ал.2/ от Постановление 

№33/ 

Наличие на съответното обстоятелство 

/само с един родител/ 

-Брой извинени /не повече от 150/ и 

неизвинени /не повече от 10 отсъствия 

Не подлежат на класиране  

7. Еднократни стипендии 

/чл.5 ,ал.1 от 

Постановление №33/, /До 

10% от общите 

средства,определени за 

стипендии/  

Наличие на съответното обстоятелство 

/социално или високи резултати/ 

-Брой извинени /не повече от 150/ и 

неизвинени /не повече от 10 отсъствия 

Не подлежат на класиране  

 


