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“Васил Левски” ггрр.. ССммоолляянн

4701 Смолян, ул. “Никола Филипов” № 2; тел./факс 0301/8 29 02; e-mail: pmg_smolyan@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
МАРИЯ ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР
ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ППМГ ”Васил Левски” гр. Смолян
Чл. 1 (1) При условията и по реда на Постановление № 33/15.02.2013 год. се отпускат
стипендии на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование.
(2) учениците нямат право на стипендия, когато:
1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на
повтарящи поради болест;
2. Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - до заличаване на
наказанието.
Чл. 2 (1) 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.
Чл. 3 Видове стипендии:
(1) Месечни стипендии:
3. За постигнати образователни резултати;
4. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
5. За подпомагане на ученици с трайни увреждания;
6. За ученици без родители.
(2) Еднократни стипендии:
1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование;
2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна и
извънучилищна дейност.
Чл. 4 Размер на стипендиите и срок за отпускане:
(1) Месечни стипендии:
1. За постигнати образователни резултати в размер на 40 лв.
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането в
размер на 35 лв.
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания в размер на 40 лв.
4. За ученици без родители в размер на 40 лв.
(2) Еднократни стипендии:
1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование.
2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна и
извънучилищна дейност.
(3)
Месечните стипендии по т. 1, 2 и 3 се отпускат за учебен срок, а по т. 4 до 31 август
2017 год;
(4)
Ученици без родители или само с един родител, на които е отпусната стипендия в
началото на учебната година, втория учебен срок не е необходимо да подават отново документи.

Чл. 5 Условия и ред за кандидатстване за всеки вид стипендия:
(1) Месечни стипендии:
1.За отпускане на стипендия по чл. 3, ал.1, т.1
- основен критерии за допускане до класиране на учениците е успех не по - нисък от
отличен 5,50.
2.За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т.2
- основни критерии за допускане до класиране на учениците са месечен доход на член от
семейството не по- висок от установената за страната минимална работна заплата и успех не по нисък от Мн. добър 4,50.
3. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал.1, т.3
- доказани трайни увреждания.
4. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал.1, т.4
- ученици с един родител или без родители;
- ученици, отглеждани от самотен родител, удостоверено с акт за раждане и декларация от
родителя.
(2) Еднократни стипендии:
1. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал.2, т.1
- установяване на социални обстоятелства, ограничаващи достъпа му до образование
2. За отпускане на стипендия по чл.3, ал. 2, т. 2
- при постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна и извънучилищна
дейност.
(3) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат отначалото на всяка учебна година и / или
отначалото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
(4) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 се отпускат отначалото на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало основанието за получаването им и може да се изплащат и за периода на
неучебните месеци.
(5) 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.
(6) При отпускане на стипендия отначалото на учебната година се взема предвид успехът
от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок- успехът от
предходния срок.
(7) За отпускане на стипендии по ал. 1 т. 3 и 4 и ал. 2 не се извършва класиране.
(8) За един и същ ученик стипендия по ал. 2 може да се отпуска само веднаж в рамките на
един учебен срок.
Чл. 6 Критерии за класиране по видове стипендии:
(1) Стипендия за постигнати образователни резултати- успех не по- нисък от 5,50
(2) Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
от училището - успех не по нисък от 4,50 и едномесечен доход на член от семейството под
минималната работна заплата за страната към момента.
Чл.7 Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия:
(1) Месечни стипендии:
1. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1
- заявление от ученика – приложение 1
2. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 2
- заявление - декларация от ученика – приложение 2 и приложени документи
3. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 3
- заявление от ученика – приложение 3 и протокол от ТЕЛК (НЕЛК)
4. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 4
- заявление от ученика – приложение 4, копие от смъртен акт, декларация за семейно
положение на родителя.
(2) Еднократни стипендии:
1. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 2, т. 1

- заявление от ученика – приложение 5, доклад от класния ръководител за възникнало
обстоятелство
2. За отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 2, т. 2
- заявление от ученика – приложение 6.
Чл. 8 (1) Ученикът може да кандидатства за повече от еди вид месечна стипендия, но може
да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите
(2) Еднократната стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
Чл.9 Разпределението на средствата по видове стипендии е както следва:
(1) Месечни стипендии:
1. По чл. 3, ал.1, т.1 – до 73 %
2. По чл. 3, ал.1, т.2 – до 18 %
3. По чл. 3, ал.1, т.3 – до 1 %
4. По чл. 3, ал.1, т.4 – до 7 %
(2) Еднократни стипендии до 10% от годишния бюджет на училището за стипендиите.
Чл. 10 Разпределението на средствата се извършва отначалото на втория учебен срок на
2016 год. до края на първия учебен срок на 2017 календарна година в рамките на целевите
средства от първостепенният разпоредител. Изменението на Правилата се извършва по реда на
тяхното утвърждаване.
Чл. 11 По предложение на комисията Директорът със Заповед извършва промени в
процентното разпределение на средствата по видове стипендии.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33/ 15.02.2013 г.
§ 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
новия 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.
§ 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. Заявлениедекларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя /попечителя/ на
ученика и към него да се приложат съответните документи.
§ 6 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.

