
УКАЗАНИЕ 

за отпускане на стипендии в ПГТ-Русе  
Стипендия се отпуска на ученици след завършено основно образование. 

 

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

1.СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ  

1.1. Условия и ред за предоставяне - отпускат се на ученици от началото на всяка учебна 

година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на 

учебните месеци. Отпускат се след класиране  на учениците. 

1.2. Критерии  

- предложение на класния ръководител  

- успех не по-нисък от 5.50.  

- решение на Педагочески съвет 

1.3. Документи за кандидатстване – молба-декларация по образец. 

2. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ  И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ 

2.1. Условия и ред за предоставяне - отпускат се на ученици от началото на всяка учебна 

година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на 

учебните месеци. База за месечния доход е доход на член от семейството не по-висок от 

минималната работна заплата за предходните 6 месеца. 

Отпускат се след класиране  на учениците. 

2.2. Критерии  

– предложение на класния ръководител  

- успех не по-нисък от 4.50.  

- решение на Педагогическия съвет 

2.3. Документи за кандидатстване   

-   молба-декларация по образец 

- удостоверение за всички получени през предходните 6 месеца доходи, издадено от 

предприятието /учреждението, фирмата/, където работят родителите,  съдържащо 

изходящ номер, два подписа /счетоводител и ръководител/ и печат. Включват и 

обезщетенията за отпуски по болест, изплатени от НОИ. 

- удостоверение за  получените семейни добавки, издадено от службата  по социално 

подпомагане към съответното кметство 

-служебна бележка на останалите ученици в семейството, удостоверяваща размера на 

получаваната стипендия, с изключение на стипендията по тази наредба 

Безработните родители представят удостоверение от бюрото по труда за полученото 

обезщетение. Когато родителите не са регистрирани в бюрото по труда, изтекъл е срока на 

обезщетението или през този период нямат доходи  подават клетвена декларация за липсата 

на доходи /или  декларират получени доходи от някакъв друг вид дейност - ако има такива/ В 

декларацията се посочват трите имена, ЕГН , № на лична карта и адрес. 

Родители-пенсионери представят удостоверение от пенсионен отдел за получените пенсии. 

Разведени родители представят препис от съдебното решение с осъвременения размер на 

присъдената издръжка. Ако присъдената издръжка не се получава от настойника, то той 

следва да подаде клетвена декларация за това обстоятелство . В случай на повторен брак или 

фактическо съпружеско съжителство с лице, което не е родитело,  за член на семейството се 

счита новия съпруг /съпруга/или лицето с което се съжителства. 

Членове на семейството на ученика се майката, бащата, НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ и 

нетрудоспособни братя и сестри. 

3. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ  

3.1. Условия и ред за предоставяне – отпускат се на ученици от началото на всяка учебна 

година и/или от началото на втория учебен срок или от началото на месеца, следващ месеца, 

през който е възникнало основанието за получаването им.   

Отпускат се без класиране  на учениците и се изплащат целогодишно. 

3.2. Критерии  

– предложение на класния ръководител  

- решение на Педагогическия съвет 

3.3. Документи за кандидатстване  

- молба-декларация по образец  

- приложено решение на ТЕЛК. 

4. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛ 

4.1. Условия и ред за предоставяне – отпускат се на ученици от началото на всяка учебна 

година и/или от началото на втория учебен срок или от началото на месеца, следващ месеца, 

през който е възникнало основанието за получаването им. 

Отпускат се без класиране  на учениците и се изплащат целогодишно. 



4.2. Критерии 

 - предложение на класния ръководител  

- решение на Педагогическия съвет 

4.3. Документи за кандидатстване 

 - молба-декларация по образец  

-  приложен смъртен акт. 

 

II. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 

1.ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОТ УЧЕНИКА НА ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, 

СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА МУ ДО ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1. Условия и ред за предоставяне – отпускат се без класиране само веднъж в рамките на 

един учебен срок в размер  до 10 % от средствата, определени за стипендии от бюджета на 

училището. Отпускат се на ученик: 

- при двама безработни родители на пътуващи от други населени места ученици 

- при смърт на родител 

1.2. Критерии  

– мотивирано предложение на класния ръководител 

- допуснати не по-вече от 5 неизвинени отсъствия 

- решение на Педагогическия съвет 

1.3. Документи за кандидатстване - молба-декларация по образец 

2. ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИКА В УЧЕБНАТА, ИЗНЪНКЛАСНАТА 

ИЛИ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ 

2.1. Условия и ред за предоставяне – отпуска се без класиране само веднъж в рамките на един 

учебен срок  

- при явили се на състезания и олимпиади от национално ниво и/ или заели призови места  

ученици 

2.2. Критерии  

–  мотивирано  предложение на класния ръководител 

-   решение на Педагогическия съвет 

2.3. Документи за кандидатстване - молба-декларация по образец 

Еднократна стипендия може да се отпусне  и на ученик, получаващ месечна стипендия 

 

III. ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ 

3.1. Условия и ред за предоставяне - отпускат се само веднъж в рамките на един учебен срок  

целево за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му  

 Месечни  

-  пътни разходи на ученици, пътуващи от други населени места 

 Еднократни 

- закупуване на униформа 

- закупуване на учебници 

3.2. Критерии  

–  мотивирано предложение на класния ръководител 

-  успех не по-нисък от 5.00 

- доход на член от семейството - месечния доход е доход на член от семейството не по-висок 

от минималната работна заплата за предходните 6 месеца.  

- решение на Педагогическия съвет 

3.3. Документи за кандидатстване 

-   молба-декларация по образец 

- разходооправдателни и др. документи, удостостоверяващи изразходването им по 

предназначение 

 

 

Периодът за изчисляване на месечния доход е от 01 август 2018 до 31 януари 2019 г. 

при минимален доход на член от семейството 518,33 лева 

 

Срокът за подаване на документи за втория срок на учебната 2018/2019 година е  

22 февруари 2019 година 


