
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ – гр. СИЛИСТРА 

 

        УТВЪРДИЛ:……………….. 

         Директор Д. Михайлова 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“  

гр. СИЛИСТРА 

 

I. Общи положения  

Чл. 1 /1/ Настоящите Вътрешни правила имат за цел да определят реда и условията за 

получаване на стипендии от учениците в Професионална гимназия по стопанско управление, 

администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. Силистра, завършили основно образование и 

са изготвени въз основа и в съответствие с изискванията на Постановление на МС № 328от 

21.12.2017 година и Постановление № 20 на МС от 01.02.2019 година за изменение и 

допълнение на Постановление № 328 от 2017 година. 

/2/ Вътрешните правила се утвърждават, допълват и изменят от Директора на ПГСУАУ 

„Атанас Буров“ – гр. Силистра, по предложение на комисията за стипендии в учебното 

заведение. 

Чл. 2  С настоящите правила се определят: 

1. Разпределението на средствата по видове стипендии; 

2. Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на 

учениците за различните видове стипендии; 

3. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска; 

4. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия; 

5. Необходимите документи за кандидатстване. 

Чл. 3 /1/ При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии на учениците в 

дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа /дуална 

система на обучение/ след завършено основно образование, които са: 

А/ български граждани и граждани на държава членка на Европейския съюз, или държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища, както 

и ученици със специални образователни потребности, след завършен 7- ми клас. 

Б/ чужденци – съгласно чл. 1 ал.1 т. 2 от постановление № 328 

II. Средства за стипендии 

Чл. 4  Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния 

бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България 

за съответната година. 

III. Видове стипендии, размери и период, за който се отпускат. 

Чл. 5 /1/ Месечни стипендии са: 

а/ за постигнати образователни резултати в размер до 60,00 лева 



б/ за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – в размер до 

25.00 лева 

в/ подпомагане на ученици с трайни увреждания – в размер до 25.00 лева 

г/ ученици без родители – в размер до 30.00 лева 

д/ ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи 

гимназиален етап – в размер до 25.00 лева 

е/ ученици, само с един родител / по предложение на комисията/ - в размер 21.00 лева 

/2/ Стипендиите по ал. 1 т. а,б,д се отпускат за всеки срок  

/3/ Стипендиите по ал. 1 т. в,г,е  се отпускат от началото на учебната година и/или от началото 

на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се 

получават за периода на учебните месеци.  

 При наличие на средства стипендиите се получават и за периода на неучебните месеци. 

/4/ Стипендиите по ал. 1, т. а,б,д се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид 

стипендия се извършва отделно класиране 

/5/ За отпускане на стипендии по ал. 1 т. в,г,е  не се извършва класиране. 

Чл. 6  Еднократни стипендии 

/1/ Еднократни стипендии са за: 

а/ Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа му до 

образование – в размер до 100,00 лева 

б/ Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта – в размер до 100,00 лева 

/2/ За един и същ ученик стипендия по ал.1 може да се отпуска само веднъж в рамките на 

един учебен срок. 

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 една от стипендиите. 

/2/ Когато ученик е класиран за стипендия – дуална форма на обучение и едновременно за 

стипендия за постигнати образователни резултати, има право да получи и 50 на сто от 

размера й. 

/3/ Ученици с право на стипендии за трайно увреждане и ученици без родители, при 

класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 

на сто от размера. 

/4/ Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна 

стипендия. 

 

IV. Критерии за допускане до кандидатстване и кандидатстване за стипендии,  

Чл. 8 За кандидатстване за всички видове стипендии се допускат учениците, които: 

1. Не са прекъснали обучението и не повтарят учебната година, с изключение на повтарящи 

поради болест; 

2. Нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет; 

3. Представили са в срок всички необходими документи. 



Чл. 9 /1/ За кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати се 

допускат учениците, които покриват следните критерии: 

Имат успех, от предходната учебна година /при кандидатстване за стипендия за първи срок/ 

или от първия срок /при кандидатстване за стипендии за втори срок/ - Отличен 5,50 

/2/  За кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането се допускат учениците, които отговарят и на следните 

условия: 

1. Имат успех, от предходната учебна година /при кандидатстване за стипендия за първи 

срок/ или от първия срок /при кандидатстване за стипендии за втори срок/ - Мн. добър 

4,50 

2. Оригинали, или ксерокопия на документи, удостоверяващи доходите на семейството на 

ученика; 

3. Служебни бележки за доходите на родителите за предходните 6 месеца/или 

удостоверение за получено възнаграждение/ 

- За първи срок периода 04.-09.2022 година; 

- За втори срок периода 08.22 – 01.2023 година 

4. Месечен доход до 710.00 лева, на член от семейството. 

5. Служебна бележка за брат или сестра на кандидата – ако учат за придобиване на средно 

образование до 20 годишна възраст. 

6. Служебна бележка за получени детски добавки, обезщетения от Бюрото по труда и други 

плащания по линия на социалното подпомагане за периода 

7. Служебна бележка за получени пенсии, ако родителите са пенсионери за посочения 

период 

8. Служебна бележка от родители, които са земеделски производители за доходите им за 

предходните 6 месеца 

9.  Копие на Съдебно решение за развод на родителите / в частта издръжка/ 

10. Други документи, които удостоверяват доходите на всички членове на семейството или 

домакинството. 

Важно: Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или 

нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо 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.  

/3/ За ученици, които се обучават в дуална система но обучение в класовете от първи 

гимназиален клас: 

1. Успех – Добър 3,50 

Важно: Съгласно постановление на МС № 328 чл. 7 ал. 6 стипендията не се изплаща на 

ученици, допуснали над пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който 

се полага стипендията. 

/4/ Ученици кандидатстващи за стипендия за ученици с трайни увреждания – копие от ТЕЛК 

или НЕЛК решение с увреждане 50 и над 50 на сто 

/5/ Ученици без родители – копия от съпътстващите документи за обстоятелството. 

Чл. 10 Еднократни стипендии се отпускат съгласно ПМС № 328  

/1/ За еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта – представят 

предложение на класния ръководител, ксерокопия на различни документи – грамоти, 

свидетелства и други, които доказват съответно наличие на постижения. 



/2/ За еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства свързани с достъпа му до образование – предложение на класния ръководител 

и ксерокопия на различни документи, които доказват съответно наличие на социално 

обстоятелство. 

/3/ За кандидатстване за еднократна стипендия, се попълва заявление-декларация по образец. 

 

Чл. 11 Всички кандидатстващи ученици подават заявление декларация по образец. 

Чл. 12 Класните ръководители изготвят списък на кандидатстващите ученици и го 

представят в счетоводството на училището в определения срок. 

Чл. 13 При първоначално кандидатстване, учениците представят официален документ за 

банкова сметка в Банка ДСК, където ще им бъде превеждана стипендията. 

V. Показатели за класиране по видове стипендии 

Чл. 14 /1/ За месечна стипендия за постигнати образователни резултати – класирането се 

извършва в низходящ ред по показател „Среден успех“ 

/2/ За месечна стипендия за обучение в дуална форма на обучение по показател „Среден 

успех“ 

/3/ За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането – критерий за класиране е средно месечният доход на член от семейството за 

предходните 6 месеца. Класирането се извършва във възходящ ред. 

VI. Условия и ред за предоставяне на стипендии 

Чл. 15 /1/ Документи за отпускане на месечни стипендии по чл. 5 т.  а,б,д се подават в срок 

определен от комисията за всеки учебен срок. 

/2/ Документите за отпускане на месечна стипендия по чл. 5 т. в,г,е се подават в началото на 

учебната година или до края на месеца, през който е възникнало основанието за получаването 

им. 

/3/ Документи за кандидатстване за еднократни стипендии могат да бъдат подавани по време 

на цялата учебна година. 

Чл. 16 /1/ Постъпилите в срок документи за кандидатстване за стипендии се разглеждат от 

определената комисия, по ред определен от Постановление № 328 на МС, която: 

А/ допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които 

да бъде отпусната месечна стипендия. 

Б/ разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии които не 

подлежат на класиране и  предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната 

съответната стипендия 

/2/ Когато ученик е класиран за получаване на повече от една месечна стипендия, комисията 

го уведомява за това, и изисква от него да заяви кой вид стипендия избира да получава. 

Комисията прекласира учениците и обявява окончателните списъци. 

/3/ Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията 

от съответния вид, въз основа на извършеното окончателно класиране и до размера на 

утвърдените средства за стипендии при отчитане на учениците по ал.2 

/4/ Директорът на училището представя предложенията на комисията, на ученическия съвет 

на училището. 



/ 5/ Месечните стипендии се отпускат/утвърждават със заповед на директора на училището 

въз основа на предложението по ал. 3 

/6/ Заповедта по ал. 5 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода 

за изплащане. 

/7/ Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в 

училището и се публикува на интернет страницата на училището. 

/8/ Отпуснатите стипендии се изплащат по банков път – с превод по посочена банкова сметка. 

Чл. 17 /1/ Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз 

основа на мотивирано предложение на комисията за стипендии. 

/2/ Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията. 

Чл. 18 /1/ Учениците губят право на стипендия, когато: 

1. Прекъснат обучението си. 

2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на 

наказанието. 

/2/ 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. 

Чл. 19 Начин на подаване на документи: 

Чрез класния ръководител, който проверява успеха и заверява с подпис заявление-

декларацията. 

Приложения:  

1. Заявление-декларация за месечна стипендия 

2. Заявление-декларация за еднократна стипендия 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………… 

         /Г. Хамди/ 

ЧЛЕНОВЕ:    1. ……………………… 

  /К. Петрова/ 

                        2………………………. 

  /И. Маринова/ 


