
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

необходими документи за получаване на стипендии 

за I срок през 2020/2021 учебна година 

За месечни стипендии за I срок за учебната 2020/2021 г. по Постановление № 
328/21.12.2017 г., за условията и реда за отпускане на стипендии, е необходимо да се подадат 
следните документи по видове стипендии: 

 
1. За постигнати образователни резултати (УСПЕХ) чл.4, ал.1, т.1: 

За учениците  от  9 кл., 10 кл., 11 кл., 12 кл.  
Необходими документи: 

 Заявление-декларация по образец (Приложение №1), заверено от класния 

ръководител. 

     Основен критерий :  отличен успех мин. 5.50 за 2019/2020 учебна година, както следва: 

Размерът на стипендията е в размер 50 лв. за успех от 5.90 до 6,00 

Размерът на стипендията е в размер 45 лв. за успех от 5.70 до 5,89 

Размерът на стипендията е в размер 40 лв. за успех от 5.50 до 5,69 

За учениците от 8 клас 

Необходими документи: 

 Заявление -декларация по образец (Приложение № 1) с попълнен само раздел I, 

заверено от класния ръководител. 

Основен критерий: успехът от националното външно оценяване (получен от сбора на 

точките от тестта по математика и теста по БЕЛ)  

Размерът на стипендията е в размер 50 лв. за успех от 196 т. до 200 т. 

Размерът на стипендията е в размер 45 лв. за успех от 185 т. до 195 т. 

Размерът на стипендията е в размер 40 лв. за успех от 172 т. до 184 т. 

 2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

(социални/ по доход) чл.4, ал.1, т. 2: 

Необходими документи: 

 Заявление-декларация по образец (Приложение №2), заверено от класния 
ръководител. 

 Удостоверения и служебни бележки, заверени и подпечатани, доказващи доход за 
шестмесечен период от 01.03.2020 г. до 31.08.2020 г.: 
 
 



 

 

- доходи от трудови правоотношения;                                                                      

- доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;                                   3.  

- доходи от друга стопанска дейност;                                                                       

- доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;                                                                                                             

- доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон. 

 Удостоверение за получаване на пенсия, без добавките за чужда помощ за лица с 
трайно намалена работоспособност. 

 Удостоверение от социално подпомагане за месечни помощи и добавки по реда на 
Закона за семейни помощи за деца. 

 Удостоверение за 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. 

 Удостоверение от Агенция по заетостта при безработни родители, а ако не са 
регистрирани  се представя декларация за липса на доходи (Приложение 4). 

 Удостоверение от НОИ за получено обезщетение при безработица. 

 Служебна бележка за братя и сестри, ако са до 20-годишна възраст и са  ученици 
(средно образование) и за размера на стипендията, ако получават такава. 

 

Основни критерии:  

 Минимален успех за учениците от 8 клас – успехът от националното външно 
оценяване (получен от сбора на точките от теста по математика и теста по БЕЛ) не по- 
нисък от 130 т. 

 Минимален успех за учениците от 9кл., 10 кл., 11 кл., 12 кл. – Много добър 4.75 за 
2019/2020 учебна година  

 Месечен доход на член от семейството, не по-висок от средния размер на минималната 
работна заплата за 6-месечния период – 610 лв. ( получени доходи за периода 01.03.2020 
– 31.08.2020).  
Размерът на стипендията е 45 лв. 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (ТЕЛК) чл.4, ал.1, т.3: 

 Заявление-декларация по обр. (Приложение №3), заверено от класния ръководител. 

 Копие от експертното решение на ТЕЛК.  

 Ако изтича срокът на решението, родителят попълва декларация . 
Размерът на стипендията е 60 лв. 

4. За ученици без родители или с един родител чл.4, ал.1, т.4: 

 Заявление-декларация по обр. (Приложение №5), заверено от класния ръководител. 

 Копие на смъртен акт за двамата починали родители- само за ученици, които 
кандидатстват за първи път! 
Размерът на стипендията е 50 лв. 



 

 

       Учениците с право на стипендия по чл.4, ал.1, т.3, т. 4  и т.5 за I-я учебен срок, при 

класиране за стипендия за постигнати образователни резултати, имат право да получат 

и 50 % от размера й само за учебните месеци, като трябва да подадат Заявление-

декларация по обр. (Прил.1) с посочен успех от   предходната учебна година, заверен от 

класния ръководител. 

          Всички образци на приложения за кандидатстване за стипендии могат да се ползват от 
официалния сайт на училището. 

 
          Документите за стипендия, придружени от списък по образец, се предават единствено 

от класните ръководители на г-жа Валентина Кансъзова, Отчетник, НТВ по следния график: 

 

14.10.2020 г. –   8 клас,  9 клас,                                                                                                                      г. 
– 10 клас, 11 клас   
16.10.2020 г. – 12 клас               
                                                                                                                                                                                           
Непълни документи не се приемат! 

  След приемане на всички документи за стипендии, в зависимост от броя на 

кандидатствалите ученици, Комисията по стипендии си запазва правото да актуализира 

процедурата, разпределението на средствата за стипендии и размера на стипендиите. 


