
Видове стипендии, 

начини за кандидатстване и класиране на основание, 

съгласно ПМС №328 / от 21.12.2017г. 

 

I.Видове стипендии:  

   1.Месечни стипендии ( по чл.4 )  

        -за постигнати образователни резултати; 

        -за подпомагане на достъпа до образование и продотвратяване на 

отпадането; 

        -за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

        -за ученици без родители; 

   2. Еднократни стипендии (по чл.5) 

        -за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достапа му до училище / пътни разходи, учебници и др./ 

        -постигнати високи резултати в учебната, извън класната или извън 

училищната дейност / класиране за национални олимпиади и съзтезания; 

доказано участие в мероприятия издигащи авторитета на училището; доказано 

участие в ортанизиране на училищни мероприятия/ 

 

ІІ. Критерии за допускане до класиране: 

      

1. За постигнати образователни резултати /чл.4/ 

-успех не по-нисък от отличен 5,50 

-няма действащи наказания 

           2.   За подпомагане на достъпа до образование и продотвратяване на 

отпадането /чл.4/ 

                 -успех не по-нисък от много добър 4,50 

                 -доход на член от семейството не по-висок от минималната работна 

заплата за страната 

                 - няма действащи наказания 

           3.Подпомагане на ученици с трайни увреждания /чл.4/ 

                 -медицински документ от ТЕЛК 

                 -доклад от екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО-

Софийска област 

             4. За ученици без родители 

                  -кръгли сираци и полусираци 

                  -деца на самотни родители 

             5. За постигнати високи резултати от ученика 

                  -класиране на национални олимпиади и съзтезания 

                  -доказано участие в мероприятия издигащи авторитета на училището 

                  -доказано участие в ортанизиране на училищни мероприятия 

   

 Забележка:Комисията предлага стипендията по чл.4 т.4 да се отпуска и на 

ученици с един починал родител или със самотни родители след представяне на 

съответните документи. 

     ІІІ. Критерии за класиране: 

 

             1. За постигнати образователни резултати /чл.4/ 

-успех не по-нисък от отличен 5,50 

                 -няма действащи наказания 



             2. За подпомагане на достъпа до образование и продотвратяване на 

отпадането /чл.4/ 

                 -успех не по-нисък от много добър 4,50 

                 -доход на член от семейството не по-висок от минималната работна 

заплата за страната 

                 - няма действащи наказания 

             3.Подпомагане на ученици с трайни увреждания /чл.4/ 

                 -медицински документ от ТЕЛК 

                 -доклад от екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО-

Софийска област 

             4. За ученици без родители 

                  -кръгли сираци и полусираци 

                  -деца на самотни родители 

             5. За постигнати високи резултати от ученика 

                  -класиране на национални олимпиади и съзтезания 

                  -доказано участие в мероприятия издигащи авторитета на училището 

                  -доказано участие в ортанизиране на училищни мероприятия 

      ІV.Размер на различните видове стипендии – определя се за всеки 

 учебен срок. 

 


