
Критерии, условия и ред за кандидатстване, класиране и предоставяне на различните видове стипендии в съответствие с разпоредбите 

на Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно 

образование (ПМС № 328/21.12.2017 г.): 

 

 

І .ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Стипендии се отпускат на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална 

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

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища; 

2. чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната; 

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет; 

г) търсещи или получили международна закрила в страната. 

 

Учениците трябва да притежават банкова сметка. Стипендиите се изплащат само по банков път. 

При невъзможност на откриване на банкова сметка на ученика, при ненавършени 14 години, по изключение стипендията се изплаща от 

касата на училището в присъствието на родител/попечител. 

Размерът на съответния вид стипендия се определя от директора по предложение на комисията за стипендиите, в рамките на 

утвърдените средства. 

Учениците нямат право на стипендия, когато: 

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест; 

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.  

 

Предалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на учебната година и дължат връщане на получените суми 

за стипендии от родителя или ученика, ако е пълнолетен. Същите носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 



Комисията предлага стипендия по чл. 4, ал. 2 от ПМС 328/21.12.2017 г. да се отпуска в училище наравно със стипендия по чл. 4, ал. 1 т.4 

ПМС 328/21.12.2017 г. 

 

II. Критерии за допускане и за класиране 

 

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

Месечна 

стипендия за 

постигнати 

образователни 

резултати (чл. 4 

ал. 1 т.1 от  ПМС 

328/21.12.2017 

г.) 

1. Надлежно попълнени заявления, подадени 

в указания от Комисията срок. 

2. Прилагане на всички необходими 

допълнителни документи за съответния вид 

стипендия. 

3. Отличен успех, не по-нисък от 5.50 за 

предходния период. 

4. Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по неуважителни 

причини не повече от 10. 

Необходимо е кандидатите да отговарят на 

всичките критерии едновременно. 

Когато се кандидатства за първия учебен срок 

се взема предвид успеха от предходната 

учебна година. При кандидатстване за втория 

учебен срок – успехът от предходния срок. 

Успех и брой отсъствия 

Когато се кандидатства за първия учебен 

срок се взема предвид успеха от 

предходната учебна година. При 

кандидатстване за втория учебен срок – 

успехът от предходния срок. 

Критерий за кандидатстване на ученици в 

VIII клас за първият учебен срок – успех 

от Свидетелството за основно образоване 

не по-малко от 5.50. 

Допълнителни критерии за класиране: 

Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по 

неуважителни причини не повече от 10. 

Предимство ползват кандидати с по-

малък брой отсъствия. 

Класиране по допълнителни критерии се 

извършва при необходимост, когато има 

кандидати с един и същи успех, 

кандидатстващи на едно и също място. 

Кандидатите се класират по 

низходящ ред, като се започне от 

този с най-висок успех. 

При класиране за стипендия имат 

право да получат 50 % от размера 

и ученици с право на стипендия 

за ученици с трайни увреждания, 

за ученици без родители или за 

ученици само с един родител. 

Месечна 

стипендия за 

подпомагане на 

достъпа до 

образование и 

1. Надлежно попълнени заявления, подадени 

в указания от Комисията срок. 

2. Прилагане на всички необходими 

допълнителни документи за съответния вид 

стипендия. 

Месечен доход на семейството 

Членове на семейството на ученика са 

бащата, майката, непълнолетните или 

нетрудоспособните братя и сестри. В 

случаите на повторен брак или 

Кандидатите се класират по 

възходящ ред, като се започне от 

този с най-нисък доход. 



предотвратяване 

на отпадането 

(чл. 4 ал. 1 т. 2 

от ПМС 

328/21.12.2017 

г.)  

3. Успех не по-малко от 4.50. 

4. Месечен доход на член от семейството не 

по-висок от среден размер на минималната 

работна заплата за страната за предходните 6 

месеца. 

5. Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по неуважителни 

причини не повече от 10. 

Необходимо е кандидатите да отговарят на 

всичките критерии едновременно. 

Когато се кандидатства за първия учебен срок 

се взема предвид успеха от предходната 

учебна година. При кандидатстване за втория 

учебен срок – успехът от предходния срок. 

Когато се кандидатства за стипендия за 

първия учебен срок се взема доходът от 

месец април до месец септември 

включително, а когато се кандидатства за 

стипендия за втория учебен срок, се взема 

доходът от август до януари включително. 

 

 

фактическо съпружеско 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. Когато 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. 

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. 

Заявление-декларацията за дохода на 

семейството трябва да се подпише и от 

родителя (попечителя) на ученика и към 

него да се приложат съответните 

документи. 

Допълнителни критерии за класиране: 

1. Успех не по-малко от 4.50. Когато се 

кандидатства за първия учебен срок се 

взема предвид успеха от предходната 

учебна година. При кандидатстване за 

втория учебен срок – успехът от 

предходния срок. 

2. Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по 

неуважителни причини не повече от 10. 

Необходимо е кандидатите да отговарят 

на всичките критерии едновременно. 

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 място. 

Месечна 

стипендия за 

подпомагане на 

ученици с 

трайни 

1. Надлежно попълнени заявления, подадени 

в указания от Комисията срок. 

2. Прилагане на всички необходими 

допълнителни документи за съответния вид 

стипендия. 

Не подлежат на класиране  



увреждания (чл. 

4 ал. 1, т. 3 от 

ПМС 

328/21.12.2017 

г.) 

3. Наличие на съответното обстоятелство – 

трайно увреждане. 

4. Отсъствия по неуважителни причини не 

повече от 10. 

Месечна 

стипендия за 

ученици без 

родители (чл. 4 

ал. 1, т. 4 от 

ПМС 

328/21.12.2017 

г.) 

1. Надлежно попълнени заявления, подадени 

в указания от Комисията срок. 

2. Прилагане на всички необходими 

допълнителни документи за съответния вид 

стипендия. 

3. Наличие на съответното обстоятелство – 

без родители. 

4. Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по неуважителни 

причини не повече от 10. 

Не подлежат на класиране  

Месечна 

стипендия за 

ученици само с 

един родител 

(чл. 4 ал. 2 от 

ПМС 

328/21.12.2017 

г.) 

1. Надлежно попълнени заявления, подадени 

в указания от Комисията срок. 

2. Прилагане на всички необходими 

допълнителни документи за съответния вид 

стипендия. 

3. Наличие на съответното обстоятелство - 

само с един родител. 

4. Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по неуважителни 

причини не повече от 10. 

Не подлежат на класиране  

Еднократни 

стипендии (чл. 5 

ал. 1, т. 1 и т. 2 

от ПМС 

328/21.12.2017 

г.) – до 10 % от 

Наличие на съответното обстоятелство: - 

преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа 

му до образование 

Или 

Не подлежат на класиране. 

 

 



средствата, 

определени за 

стипендии по 

бюджета на 

училището. 

- постигнати високи резултати от ученика в 

учебната дейност или в дейности в областта 

на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта. 

Отсъствия по уважителни причини не повече 

от 150 и отсъствия по неуважителни причини 

не повече от 10. 

Видове еднократни стипендии: 

1. За преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с 

достъпа  му до образование – срок постоянен. 

2. За постигнати високи резултати от ученика 

в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност – за ученици, 

допуснати до национален кръг на 

ученическите олимпиади – м. май. 

Месечна целева 

стипендия за 

покривани на 

конкретни 

разходи, 

свързани с 

обучението (чл. 

6 ал. 1 от ПМС 

328/21.12.2017 

г.) – до 5 % от 

средствата, 

определени за 

стипендии по 

бюджета на 

1. Надлежно попълнени заявления, подадени 

в указания от Комисията срок. 

2. Прилагане на всички необходими 

допълнителни документи за съответния вид 

стипендия. 

3. Пътуващи ученици от други населени 

места с успех от 4.50 до 5.49. 

4. Отсъствия по уважителни причини не 

повече от 150 и отсъствия по неуважителни 

причини не повече от 10. 

Необходимо е кандидатите да отговарят на 

всичките критерии едновременно. 

Когато се кандидатства за първия учебен срок 

се взема предвид успеха от предходната 

Успех и отсъствия 

Допълнителни критерии за класиране 

Успехът на ученика - когато се 

кандидатства за първия учебен срок се 

взема предвид успеха от предходната 

учебна година. При кандидатстване за 

втория учебен срок – успехът от 

предходния срок. 

Броят на отсъствия по уважителни и 

неуважителни причини, удостоверени с 

подпис на класния ръководител. 

Предимство ползват кандидатите с по-

малък брой отсъствия. 

Класирането по допълнителните 

Кандидатите се класират по 

низходящ ред, като се започне от 

този с най-висок успех. 

Разходите, за които се отпускат 

стипендиите се доказват с 

разходооправдателни и с други 

документи, удостоверяващи 

изразходването им по 

предназначение. 

Когато изплатената стипендия не 

е използвана по предназначение 

или не е представен документ, 

получената сума се възстановява 

на училището от ученика или от 



училището. учебна година. При кандидатстване за втория 

учебен срок – успехът от предходния срок. 

 

критерии се извършва при необходимост, 

когато им кандидати с един и същ доход, 

кандидатстващи за едно и също място. 

неговия законен представител, 

ако ученикът не е пълнолетен. 

 

III. Размер за месечни стипендии: 

Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно. 

1. За постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС № 328/21.12.2017 г.): 

 

Минимален успех за кандидатстване 

не по-нисък 

Месечен размер на 

стипендията, в лв. 

6.00 60.00 

от 5.90 до 5.99 55.00 

от 5.80 до 5.89 50.00 

от 5.70 до 5.79 45.00 

от 5.60 до 5.69 40.00 

от 5.50. до 5.59 35.00 

 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г.)  

 

Минимален успех за кандидатстване 

не по-нисък 

Месечен размер на 

стипендията, в лв. 

от 5.00 до 5.49 35.00 

от 4.50 до 4.99 30.00 

 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от ПМС №328/21.12.2017 г.) – 60.00 лв. 

4. За ученици без родители (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС № 328/21.12.2017 г.) – 60.00 лв. 

5. За ученици само с един родител (по чл. 4, ал.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г.) – 60.00 лв. 

 

IV. Размер на месечна целева стипендия 

до 5 % от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището. 



Максималният размер на месечните целеви стипендии се определя в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието 

обезпечаване се отпуска. 

 

V. Размер на еднократните стипендии 

1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - 100.00 лв. 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност - 50.00 лв. 

 

VI. Разпределение на средства по видове стипендии: 

 

1. За постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС № 328/21.12.2017 г.): 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г.)  

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от ПМС №328/21.12.2017 г.) 

4. За ученици без родители (по чл. 4, ал.1, т.4 от ПМС № 328/21.12.2017 г.) 

5. За ученици само с един родител (по чл. 4, ал.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г.) 

6. Месечна целева стипендия (по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г.)- до 5 % от средствата, определени за стипендии по бюджета 

на училището. 

7. Еднократна стипендия преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование (по 

чл. 5, ал. 1, т.1  от ПМС № 328/21.12.2017 г.) и еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта (по чл. 5, ал. 1, т.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г.) - до 10 % от средствата, 

определени за стипендии по бюджета на училището. 

 

VII. Условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия 

1. Месечните стипендии по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 се отпускат след разглеждане от комисията на подадените заявления на 

учениците и докладите на класните ръководители за успеха и отсъствията. 

2. Класирането се извършва по низходящ ред, когато се разпределят средствата за месечните стипендии за постигнати резултати. При 

равни резултати се вземат под внимание и отсъствията на учениците. 

3. Когато се разпределят средствата за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане, 

класирането по доход на член от семейството на ученика се извършва по възходящ ред. Под внимание се взима и успехът на 

кандидатстващите ученици, както и броя отсъствия. 

4. Заделените средства за месечна целева стипендия се разпределят между кандидатите, класирани по низходящ ред, като се започне 



от този с най-висок успех. Разпределят се до размера на отпуснатите средства. 

5. Средства за еднократни стипендии се предоставят след доклад на класния ръководител до Комисията по стипендиите за всеки 

отделен случай, като присъждането на който и да е вид стипендия става след решение на педагогически съвет и утвърждаването му 

със заповед на директора. 

6. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1 от ПМС 

328/21.12.2017 г., но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. 

7. Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 от ПМС 328/21.12.2017 г. при класиране за стипендия за 

постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. 

 

VIII. Срокове за кандидатстване 

Стипендиите се отпускат от 1 октомври на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок. Изплащат се месечно за периода на 

учебните месеци. 

По време на учебния срок не се кандидатства за месечна стипендия и такава не се отпуска с изключение на стипендии за ученици с трайни 

увреждания и ученици без родител/и - от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им. 

Учениците в последна година на обучение получават стипендия до края на месеца, в който се провеждат държавните изпити съгласно 

график утвърден от МОН. 

Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление 

само една от стипендиите.  

При класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат 50 % от размера й ученици: 

-  с право на стипендия за ученици с трайни увреждания,  

- без родители  

- само с един родител. 

За първи учебен срок документи се подават от 15 до 25 октомври на съответната година, за II срок от 15 до 25 февруари. 

 

IX. Документи за кандидатстване 



1. Заявления-декларация по образец според вида стипендия. Изтегля от сайта на училището: suvazov.bg 

2. Справки за доходите на семейството на ученика, при кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането (чл. 4 ал. 1 т. 2 от ПМС 328/21.12.2017 г.). 

3. Копие от решение на ЛКК, при кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания (чл. 4 ал. 1, т. 

3 от ПМС 328/21.12.2017 г.) 

4. Копие от смъртен акт на родителя/родителите, при кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители (чл. 4 ал. 1, т. 4 от 

ПМС 328/21.12.2017 г.) или месечна стипендия за ученици само с един родител (чл. 4 ал. 2 от ПМС 328/21.12.2017 г.). 

5. Протокол за класиране на областен или национален кръг на ученически олимпиади или състезания, организирани от МОН, както и 

грамоти за постигнати високи резултати или спечелени престижни награди на областно или национално равнище, при 

кандидатстване за еднократна стипендия постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта (чл. 5 ал. 1, т. 1 от ПМС 328/21.12.2017 г.) 

Документите се събират от всеки класен ръководител.  

X. Размерите на стипендиите влизат в сила от 01.01.2018 г.  

Ученик, който е останал под критериите за периода до края на срока получава минималната стипендия за вида стипендия, за която е 

класиран. 

Критериите за допускане и класиране влизат в сила от II  срок на учебната 2017/2018 г. 

 

 


