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КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ  

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

СТИПЕНДИИ  
 

 

1.Стипендии за постигнати образователни резултати: 

1.1.Условия за кандидатстване: 

1.1.1.Минимален успех отличен  5,50 за: 

- стипендии за първи учебен срок на текуща година - успехът от 

предходната учебна година; 

- стипендии за втори учебен срок на текуща година - успехът от първия 

учебен срок на същата година; 

1.1.2.Максимален брой отсъствия без уважителни причини от 

предходния срок или година – 5 ( пет ) 

1.2.Критерии за класиране: 

1.2.1.По – висок успех 

1.2.2.По – малък  брой  отсъствия без уважителни причини 

1.3.Формула за определяне на индивидуалните точки и месечна сума: 

36 + (успех - 5,49) х 8 - бр. неизв. отсъствия х 3 = брой точки 

Забележка: Успехът на новопостъпилите ученици в VIII клас при кандидатстване за стипендия 

през първия срок се изчислява като средноаритметична стойност от следните оценки: НВО 

БЕЛ, НВО математика, БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование, математика 

от свидетелството за завършено основно образование и оценките от свидетелството за 

завършено основно образование по двата предмета, определени от ПС като балообразуващи 

според профила. 
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          1.4.За ученици, които не са допуснали никакви отсъствия през предходния 

период, независимо от причините за това, към получения по формулата от т.1.3. 

брой точки се прибавя бонус от 5 точки. Това условие не е относимо към 

новопостъпили в гимназията ученици, освен в случай на представяне на служебна 

бележка от училището, в което са се обучавали през предходната учебна година, 

за броя на отсъствията им по уважителни и без уважителни причини. 

1.5.Размер на средствата за изплащане на стипендии за постигнати 

образователни резултати : 

- за първи срок – до 30,00 % от годишния разход за стипендии 

- за втори срок – до 31,00 % от годишния разход за стипендии 

 

 

2.Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 

на отпадането 

          2.1 Условия за кандидатстване: 

2.1.1. Минимален успех мн.добър 4,50 за: 

- стипендии за първи учебен срок на текуща година - успехът от 

предходната учебна година; 

- стипендии за втори учебен срок на текуща година - успехът от първия 

учебен срок на същата година; 

                   2.1.2 Максимален брой отсъствия без уважителни причини от 

предходния срок или година – 5 ( пет ) 

                   2.1.3 Усреднен максимален доход  на член от семейството за 6 месеца 

назад – базата е минималната работна заплата за този период. 

          2.2  Критерии за класиране: 

                  2.2.1   По-нисък доход 

                  2.2.2   По-висок успех 

                  2.2.3   По-малък брой отсъствия без уважителни причини 

Забележка: В случаи на ученици с безработни родители, при равни други условия  на по-

предно място се класират учениците, чиито безработни родители са регистрирани в бюрото по 

труда. 

           2.3  Формула за определяне на индивидуалните точки и месечна сума: 
 

35 + (560 - доход на член от семейството) + (успех - 4.49) - бр.неизв. отсъствия х 3 = бр. точки 
                ___________________________________________________       

                                                           255 

Забележка: Успехът на новопостъпилите ученици в VIII клас при кандидатстване за стипендия 

през първия срок се изчислява като средноаритметична стойност от следните оценки: НВО 

БЕЛ, НВО математика, БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование, математика 

от свидетелството за завършено основно образование и оценките от свидетелството за 

завършено основно образование по двата предмета, определени от ПС като балообразуващи 

според профила. 
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          2.4.За ученици, които не са допуснали никакви отсъствия през предходния 

период, независимо от причините за това, към получения по формулата от т.2.3. 

брой точки се прибавя бонус от 3 точки. Това условие не е относимо към 

новопостъпили в гимназията ученици, освен в случай на представяне на служебна 

бележка от училището, в което са се обучавали през предходната учебна година, 

за броя на отсъствията им по уважителни и без уважителни причини. 

2.5.    Размер на средствата за изплащане на стипендии за подпомагане на 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането : 

- за първи срок – до  8,00 % от годишния разход за стипендии 

- за втори срок – до  14,00 % от годишния разход за стипендии 

 
 

3.Стипендии за ученици без родители или само с един родител. 

3.1  Размер на средствата за изплащане на стипендиите : 

- за първи срок – до 2,00 % от годишния разход за стипендии 

- за втори срок – до 5,00 % от годишния разход за стипендии 

- месечната стипендия е с размер  25 лв. 

3.2. Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, 

през който е възникнало основанието за получаване и се изплащат 

целогодишно. 

3.3.Учениците по т.3. освен стипендията по т.3 имат право и на 50% от 

стипендия за постигнати образователни резултати в случай, че са 

кандидатствали за такава стипендия и са класирани за нея. 

3.4.В определени случаи при липса на удостоверяващи документи 

комисията по стипендиите може да вземе решение за отпускане на този 

вид стипендия, базирайки се само върху фактическото положение. 

 
 

4.Стипендии за ученици с трайни увреждания. 

4.1  Размер на средствата за изплащане на стипендиите : 

- за първи срок – до 1,50 % от годишния разход за стипендии 

- за втори срок – до 3,50 % от годишния разход за стипендии 

- месечната стипендия е с размер  25 лв. 

4.2. Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, 

през който е възникнало основанието за получаване и се изплащат 

целогодишно. 

4.3. Учениците по т.4. освен стипендията по т.4 имат право и на 50% от 

стипендия за постигнати образователни резултати в случай, че са 

кандидатствали за такава стипендия и са класирани за нея. 
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    5.  Еднократни стипендии 

5.1.За преодоляване на еднократни социални обстоятелства,  свързани с 

достъпа до образование 

5.2.За постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и 

извънучилищната дейност 

5.3.Размер на средствата за изплащане на стипендиите : 

- за първи срок – до 2,50 % от годишния разход за стипендии 

          - за втори срок –  до 2,50 % от годишния разход за стипендии 

          5.4.Отпускането на месечна стипендия не е пречка за кандидатстване и 

отпускане и на еднократна стипендия. 

 

       Стипендиите се предоставят след разглеждане на документите от комисията 

 и утвърждаване на предложенията й чрез заповед на директора на гимназията.  

 

Ученик 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, за 

които е класиран, с изключение на случаите, посочени в т.3.3., 4.3. и 5.4. 

 

    Настоящите критерии и условия са изготвени на основание на нормативните 

изисквания на чл.8 (2) от ПМС № 328/21.12.2017г. за условията и реда за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и 

влизат в действие от първия учебен срок на 2019/2020г. 

 

 

 

     Изготвил:    комисия в състав:  Ант. Борисова …………… 

                                                           Д. Владимирова ……………... 

                                                           Д. Младенова ………….. 

 

 

 

 

 

 


