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ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА СТИПЕНДИИТЕ И ПЕРИОД НА ОТПУСКАНЕТО ИМ 

1. Месечни стипендии 
1.1. Стипендия за постигнати образователни резултати, съгласно чл.4, ал.1, т.1 от МПС 

№33 от 15.02.2013 год.: 
1.1.1.Стипендията се отпуска от началото на всяка учебна година и/или от началото на 

втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци. 
1.1.2.Стипендията е в месечен размер на 50,00 (петдесет) лева за първи срок на 

учебната 2016/2017 година - от месец октомври на текущата година до м. януари на 
следващата календарна година, и за втори учебен срок - от м. февруари до м. юни на 2017 
година. 

1.2.Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането - съгласно чл.4, ал.1, т.2 от ПМС №33 от 15.02.2013 год.: 

1.2.1.Стипендията се отпуска от началото на всяка учебна година и/или от началото на 
втория учебен срок и се изплаща месечно за периода на учебните месеци. 

1.2.2.Стипендията за ученици с успех Добър 4.00 - 4.49 е в месечен размер на 30,00 
(тридесет) лева: за първи срок на учебната 2016/2017 година - от месец октомври на текущата 
година до м. януари на следващата календарна година, и за втори учебен срок - от м. 
февруари до м. юни на 2017 година. 

1.2.3.Стипендията за ученици с успех Много добър 4.50 - 5.49 е в месечен размер на 
40,00 (четиридесет) лева: за първи срок на учебната 2016/2017 година - от месец октомври на 
текущата година до м. януари на следващата календарна година, и за втори учебен срок - от 
м. февруари до м. юни на 2017 година. 

1.3.Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания съгласно чл.4, ал.1, т.З 
от ПМС №33 от 15.02.2013 год.: 

1.3.1.Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е 
възникнало основанието за получаването й и се изплаща и в периода на неучебните месеци 
(юли, август и септември). 

1.3.2.Стипендията е в месечен размер на 50,00 (петдесет) лева: за първи срок на 
учебната 2016/2017 година - от месец октомври на текущата година до м. януари на 
следващата календарна година, и за втори учебен срок - от м. февруари до м. септември на 
2017 година. За учениците от 12 клас - до м.юни 2017 год. 

1.4.Стипендия за ученици без родители съгласно чл.4, ал.1, т.4 от ПМС №33 от 
15.02.2013 год.: 

1.4.1.Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е 
възникнало основанието за получаването й и се изплаща и в периода на неучебните месеци 
(юли, август и септември). 

1.4.2.Стипендията е в месечен размер на 50,00 (петдесет) лева: за първи срок на 
учебната 2016/2017 година - от месец октомври на текущата година до м. януари на 
следващата календарна година, и за втори учебен срок - от м. февруари до м. септември на 
2017 година. За учениците от 12 клас - до м.юни 2017 год. 

2. Еднократни стипендии - изплащане еднократно на парична сума, утвърдена от 
директора на училището, или целево за покриване на конкретни разходи, свързани с 
обучението на учениците, след представяне на разходооправдателен документ, но не повече 
от 100,00 лв. на ученик. 

2.1. Стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 
свързани с достъпа му до образование под формата на: 

2.1.1.Средства за осигуряване на безплатни учебнии и помагала; 
2.1.2.Средства за осигуряване на транспорт до училище; 
2.1.3.Средства за осигуряване на облекло и обувки на нуждаещите се ученици; 



2.1.4.Средства за подпомагане медицинско обслужване на ученици в тежко материално 
състояние; 

2.1.5.Осигуряване на закуски и/или обедно хранене с определена стойност. 
2.2.Стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната 

или извънучилищната дейност: 
2.2.1.Осигуряване на средства и/или подпомагане на участието (транспорт) на ученици 

за участие в областни и национални състезания /олимпиади, организирани от РИО или МОН. 
2.2.2.Еднократно платена сума в края на учебната година за недопуснати повече от 

едно неизвино отсъствие за учебната 2016/2017 година и постигнат отличен успех 6,00,за 12 
клас -5,50, за учебната година. 

2.2.3.Средства за осигуряване на безплатни учебници и помагала; 
2.2.4.Други средства за подпомагане и стимулиране интелектуалното и обществено 

развитие на учениците. 
Еднократните стипендии за един и същ ученик се отпускат само веднъж в рамките на 

един учебен срок и за тях не се извършва класиране. 
Размерът на еднократните стипендии се определя в зависимост от наличието на 

средства в лимита на училището съгласно направеното разпределение по предложение на 
комисията за стипендиите със заповед на директора. 

Комисия за стипендиите: 
Председател:Елеонора Стоянова - старши учител 
Членове: Еинка Афтонова - главен счетоводител 

Величка Еатева - старши учител 
Стефка Карабелова - старши учител 
Теодора Червенкова- старши учител 
инж. Рена Недялкова - старши учител 
инж. Йордан Йорданов - старши учител 
Юлия Николова - счетоводител 


