
 

 

 

С Р Е Д Н О   У Ч И Л И Щ Е  

” П е й о  К р а ч о л о в  Я в о р о в ”  –  г р а д  Ч и р п а н  
ул.”П.К.Яворов” 6                                                                             пощенски код 6200 

Директор: тел./факс (0416)94496                                                     souchirpan@abv.bg 

 
 

З А П О В Е Д  № 192 
 

 27.02.2017 година 
 

          На основание чл.259,ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал.1 от Постановление № 33 от 15.02.2013г. за 
условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и 
във връзка с Решение на Комисията за стипендиите  Протокол №1/13.10.2016г.   

 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А  М 

 
I. СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА В 
РАЗМЕР НА 13 860 лева. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ: 
Изплатен размер за м.I. 2017г. – 3342  лева 
Остатъчна  сума за периода II – XII м. на 2017 г. –  17 658 лева, които се разпределят 
както следва: 
 

Видове стипендии от 01.02.2017г. до 
31.12.2017г. 

1.Месечни стипендии 13 710лв. 

По чл.4,ал.1,т.1   12450 лв. 

По чл.4,ал.1,т.2   1260лв. 

По чл.4,ал.1,т.3    0 лв. 

По чл.4,ал.1,т.4       0 лв. 

Еднократни стипендии /3% от общ бюджет/     250 лв. 

По чл.5,ал.1,т.1 /починали родители/     100 лв. 

По чл.5,ал.1,т.2      150 лв. 

Целеви стипендии /7% от общ бюджет/      200 лв. 

Остатък     3498лв. 

Всичко 17 658 лв. 
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III. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
1. Критерии за допускане за всички видове стипендии:  
   а/ да нямат наложено наказание към момента на кандидатстване; 
   б/ да не повтарят учебната година, с изключение на повтарящи по болест; 
   в/ допуснатите неизвинени отсъствия през предходния учебен срок да не 
надвишават 5; 
   г/ да нямат регистрирани противообществени прояви. 
 
2. За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането – чл.4,ал.1,т.2 от ПМС 33/ 2013 година – месечен доход на член от 
семейството, получен през последните шест месеца, по-малък от 428 лв. (считано от 
01.08.2016г. до 31.01.2017 г.)  на член от семейството, получен през последните шест 
месеца, предхождащи отпускането на стипендията. 
 
IV. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:  
1. Месечни стипендии: 
1.1. за постигнати образователни резултати – чл.4,ал.1,т.1 от ПМС 33/ 2013г. 
 -  успех от предходната учебна година над 5,50, отразени в протокол на Комисия 
за стипендиите; 
1.2. за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 
чл4,ал.1,т.2 от ПМС 33/2013г. 
            - минимален успех – 5,00; 
 - минимален месечен доход на член от семейството по-малък от 428 лв., за 
последните шест месеца, предхождащи месеца на отпускане на стипендията. 
2. Месечни стипендии за ученици без родители – целогодишните стипендии /за 
сираци/ ще се изплащат в съответствие с Постановление № 207/3.10.1994г., считано до 
31.08.2017г. 
3. Еднократни стипендии за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, 
свързани с достъпа му до образование – при настъпили извънредни обстоятелства – 
смърт на родител. 
4. Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 
извънкласната и извънучилищната дейност: 
4.1. класиране на първо място на национални и международни състезания, олимпиади 
или конкурси; 
4.2. ученик на годината. 
5. Целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на 
ученик – за пътуващи ученици, които са навършили 16 години и имат безработни 
родители, регистрирани в Бюро по труда, при условие, че ученикът продължи 
образованието си в училището до края на учебната година. 
 
V. РАЗМЕР НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКА: 
 

Вид на По чл….ал…т…от Размер Период 



стипендията ПМС 33/2013г. 

1.Месечни 
стипендии 

чл.4,ал.1,т.1 – за 
постигнати 
образователни 
резултати 

- при успех от 5.50 до 5.60 -  
25 лева 
- при успех от 5.61 до 5.99 – 
30 лева 
- при успех 6.00 – 35 лева 

 
от м.II.2017г. до 
м.VI.2017г. за 
IX,X,XI,XII клас 

 чл.4,ал.1,т.2 – за 
подпомагане 
достъпа до 
образование и 
предотвратяване 
на отпадането 

21 лева  
от м.II.2017г. до 
м.VI.2017г. за 
IX,X,XI,XII клас 

 чл.4,ал.1,т.3 – за 
подпомагане на 
ученици с трайни 
увреждания 

25 лева от началото на 
месеца, следващ 
месеца, през който 
е възникнало 
основанието  

 чл.4,ал.1,т.4 – за 
ученици без 
родители 

25 лева от началото на 
месеца, следващ 
месеца, през който 
е възникнало 
основанието, като 
за учениците, 
започнали да 
получават 
стипендията през 
тази учебна 
година – срок за 
получаване – 
31.08.2017г. 

2.Еднократни 
стипендии 

чл.5,ал.1,т.1 – за 
преодоляване от 
ученика на 
еднократни 
социални 
обстоятелства, 
свързани с достъпа 
му до образование 

до 100 лева от м. II.2017г. до 
м.VI.2017г – 
еднократно 

 чл.5,ал.1,т.2 – за 
постигнати високи 
резултати от 
ученика в 
учебната, 

до 100 лева от м.II.2017г. до 
м.VI.2017г. – 
еднократно 



извънкласната и 
извънучилищната 
дейност 

3.Целеви 
стипендии 

 чл.6,ал.1 - за 
покриване на 
конкретни 
разходи, свързани 
с обучението на 
ученик – за 
пътуващи 
ученици, които са 
навършили 16 
години и имат 
безработни 
родители, 
регистрирани в 
Бюро по труда, 
при условие, че 
ученикът 
продължи 
образованието си в 
училището до края 
на учебната 
година 

До 100 лева От м.II до м.VI. - 
еднократно 

 
VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ: 
1. Право на стипендии имат всички ученици в дневна и индивидуална форма 
обучение след завършено основно образование, които са български граждани и 
граждани на държава членка на Европейския съюз, или на държава – страна по  
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 
Швейцария; чужденци с разрешено постоянно пребиваване в страната или приети въз 
основа на международен договор или акт на Министерския съвет; 
2. Учениците нямат право на стипендия, когато: 
- прекъснат обучението или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи 
поради болест; 
- имат наложено наказание с Решение на Педагогическия съвет – от месеца, следващ 
наказанието до заличаване на наказанието; 
- имат регистрирани противообществени прояви; 
- допуснатите неизвинени отсъствия са повече от 5. 
3. Срокове за кандидатстване: 
а/ Месечни стипендии: за постигнати образователни резултати и за подпомагане 
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 



- за втори срок на 2016/2017 учебна година – до 28.02.2017г. 
б/ Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания – до месец, 
след възникване на основанието. 
в/ Месечни стипендии за ученици без родители: 
- за първия срок на 2016/2017 учебна година стипендии ще се изплащат в съответствие 
с Постановление № 207 на МС от 1994г.; 
-  след м. X, 2016г.  – от месеца, след възникване на основанието. 
г/ Еднократни стипендии:  

- за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 
достъпа му до образование – до месец след настъпване на обстоятелството; 
- за постигане на високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 
извънучилищната дейност – до месец, след настъпване на обстоятелството. 
Ученик може да кандидатства за повече от един вид стипендия, но маже да получи - 
по избор, въз основа на писмено заявление само една стипендия. 
Документите се подават в канцеларията на СУ „П.К.Яворов”, Чирпан. 
Комисията за стипендиите предлага на Директора учениците, които имат право да 
получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до 
размера на утвърдените средства. 
Заповедта за класирането за предоставяне на месечните стипендии се обявява на 
видно място в СУ „П.К.Яворов” и се публикува в сайта на училището. 
 
IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
1.  Месечни стипендии: 
а/ за постигнати образователни резултати: 
-  заявление-декларация по образец; 
-  списък на класния ръководител, удостоверяващ успеха на учениците. 
б/  за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 
-  заявление-декларация по образец; 
- служебни бележки за доходите на семейството – доход на родителите за 
последните шест месеца, предхождащи месеца на отпускане на стипендията; 
-  списък на класния ръководител, удостоверяващ успеха на учениците. 
- служебни бележки за получени семейни помощи за последните шест месеца, 
предхождащи месеца на отпускане на стипендията; 
- при безработни родители: служебна бележка за регистрация в БТ или служебна 
бележка от Пенсионен отдел за получена пенсия за последните шест месеца, 
предхождащи месеца на отпускане на стипендията. Или служебна бележка от БТ за 
получаването обезщетение  за последните шест месеца, предхождащи месеца на 
отпускане на стипендията; 
- служебна бележка от учебното заведение, в която е посочена получаваната от 
брата и/или сестрата стипендия или служебна бележка, удостоверяваща 
неполучаването на стипендия. 
Членове на семейството са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни 
братя и сестри и пълнолетните такива, ако продължават да учат за придобиване на 



средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст; в случаите на повторен 
брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което 
не е родител за член на семейството се счита новият съпруг/а или лицето, с което се 
съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. 
в/за ученици с трайни увреждания: 
- заявление-декларация по образец; 
- решение на ТЕЛК, удостоверяващо степента на инвалидност. 

г/ за ученици без родители: 
- заявление- декларация по образец; 
- смъртен акт за починали родители. 
2. Еднократни стипендии: 
а/ за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 
достъпа му до образование: 
- заявление- декларация по образец; 
- смъртен акт на починалия родител. 
б/ за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 
извънучилищна дейност: 
- заявление в свободен текст; 
- копие от документа за награждаване или препис-извлечение от Протокол на ПС 

за избран Ученик на годината. 
 

3. Целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на 
ученик – за пътуващи ученици, които са навършили 16 години и имат безработни 
родители, регистрирани в БТ: 
 - заявление- декларация по образец; 
- документи от Бюро по труда за регистрация на безработните родители, 
удостоверяващи липсата на получаване на обезщетение. 
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия персонал за 
сведение и на Комисията за стипендии за изпълнение. 
Заповедта да се постави на видно място в училището и да се публикува в сайта. 
      
 
 
 

                                                                                 ДИРЕКТОР:....................... 
      
        /Трифон Йорданов/  


