
 

 

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I” - ЛОВЕЧ 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците  

от ПЕГ „Екзарх Йосиф І” – Ловеч след завършено основно образование 

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

Чл. 1. (1) При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии на ученици в 

дневна форма на обучение след завършено основно образование, които са: 

1. Български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз; 

2. Чужденци, отговарящи на изискванията по чл.1, ал.1, т.2 на ПМС №328/21.12.2017г. 

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато: 

1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи 

поради болест. 

2. Имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет - до заличаване на 

санкцията. 

(3) Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, 

ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от 

родителя или от ученика, ако е пълнолетен. 

Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от 

държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година.  

(2) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния 

бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за 

същата цел през следващата година. 

Чл. 3. Видове стипендии, които се отпускат на ученици в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч 

(1) Месечни стипендии: 

1. За постигнати образователни резултати; 

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

4. За ученици без родители или за ученици само с един родител. 

(2) Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от 

началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци 

съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на график на 

учебното време. Стипендиите се предоставят след класиране на учениците, като за всеки 

вид стипендия се извършва отделно класиране. 

(3) Стипендиите по т.3 и т.4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през 

който е възникнало основанието за получаването им и може да се изплащат и за периода 

на неучебните месеци. За тези стипендии не се извършва класиране. 

(4) Еднократните стипендии са: 

1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа 

му до образование; 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;  

3. Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, 

определени за стипендии по бюджета на училището. 



 

 

4. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките 

на един учебен срок без да се извършва класиране. 

5. Еднократни стипендии за преодоляване на еднократни социални обстоятелства се 

предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението 

му и се доказват с разходооправдателни документи, удостоверяващи разходването им по 

предназначение. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не 

е предоставен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или 

неговия законен представител, в случай, че ученикът не е пълнолетен. 

Чл. 4. (1) Ученикът 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. 

(2) Учениците с право на стипендии за постигнати образователни резултати по чл.3, ал.1, 

т.3 и т.4 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да 

получат и 50 на сто от размера й. 

(3) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна 

стипендия. 

Чл. 5. Определената със заповед на основание чл.8 от ПМС №328/21.12.2017г. комисия за 

стипендиите предлага на директора разпределението на средствата по видове стипендии; 

критериите за допускане до класиране; критериите и показателите за класиране на 

учениците за различните видове стипендии; размера на всеки вид стипендия и периода, за 

който се отпуска; конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия и 

документите за кандидатстване.  

(1) Комисията актуализира и променя настоящите вътрешни правила в зависимост от 

нормативните промени и нуждите на гимназията, като дава предложения към директора. 

(2) Директорът утвърждава направените от комисията предложения или ги връща с 

мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията. 

(3) Всеки срок на учебната година, въз основа на определените целеви средства за 

стипендии на учениците, комисията предлага на директора тяхното разпределение по 

видове стипендии и конкретните им размери. 

(4) Директорът представя предложенията на комисията на Ученическия съвет. 

(5) Вътрешните правила за отпускане на стипендии и заповедта на директора се обявяват 

на видно място в училището и се публикуват на официалната интернет страница на 

училището, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за 

кандидатстване. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

 

Чл. 6. За постигнати образователни резултати - успех Отличен (5,50 – 6,00). 

При кандидатстване за стипендия за първия учебен срок се взема предвид успехът от 

предходната учебна година, като за учениците от 8. клас се взема предвид успехът от 

националните външни оценявания. При кандидатстване за стипендия за втория учебен 

срок се взема предвид успехът от първия учебен срок. 

Чл. 7. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

(1) Месечен доход на член от семейството под средния размер на минималната работна 

заплата за страната за предходните шест месеца (за първи срок - от м. април до м. 

септември вкл.; за втори срок - от м. август до м. януари вкл.) 

(2) Минимален успех - Много добър 4,75. При кандидатстване за стипендия за първия 



 

 

учебен срок се взема предвид успехът от предходната учебна година, като за учениците от 

8. клас се взема предвид успехът от националните външни оценявания - минимален среден 

брой точки 65. При кандидатстване за стипендия за втория учебен срок се взема предвид 

успехът от първия учебен срок. 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

 

Чл. 8. За подпомагане на ученици с трайни увреждания: ученикът да има трайно 

увреждане, доказано с протокол от ТЕЛК. 

Чл. 9. За ученици без родители: родителите на ученика да са починали, да са лишени от 

родителски права или да са поставени под пълно запрещение. Прилага се копие от 

смъртния акт или документи, доказващи лишаването им от родителски права или 

поставянето им под запрещение. 

Чл. 10. За ученици само с един родител: Един от родителите на ученика да е починал или 

да е неизвестен. Прилага се копие от смъртен акт или акт за раждане, удостоверяващ, че 

родителят е неизвестен.  

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 

 

Чл. 11. (1) За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование: покриване на конкретни разходи, свързани с продължително 

заболяване, осигуряване на лекарства, за учебни помагала и други. Разходите се доказват с 

разходооправдателен документ. 

(2) За постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта: в извънкласната или 

извънучилищната дейност, за завоювани призови места на международен, национален или 

кръг на олимпиади, състезания, конкурси и други. Резултатите се доказват с документи.  

(3) Ученикът кандидатства за еднократна стипендия чрез подадено заявление, подкрепено 

от становище на ръководител на група/учител/класен ръководител и придружено от 

документ, доказващ постигнатите резултати или основанието. 

(4) Еднократни стипендии не се отпускат на ученици, които имат наложени санкции (или е 

стартирана процедура за налагане на санкция) към датата на кандидатстване; чиито 

постижения не са свързани с училищни изяви и нямат принос за престижа на гимназията. 

 

V. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

 

Чл. 12. (1) За постигнати образователни резултати - класирането се извършва за отличен 

успех в следните групи: 

- Успех 6,00 

- От 5,99 до 5,50 по низходящ ред до изчерпване на средствата. 

(2) Класният ръководител удостоверява с подписа си верността на данните в 

заявление-декларацията. 

Чл. 13. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

(1) Месечен доход на член от семейството - под средния размер на минималната работна 

заплата за страната за предходните шест месеца.  

(2) Минимален успех: Много добър 4,75. 



 

 

VI. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ ПО ВИД И ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ 

ОТПУСКАТ 

 

Чл. 14. Размерът на стипендиите по вид и период, за който се отпускат са както следва: 

 

Вид на стипендията Размер в лева  

месечно 

Период 

Месечни стипендии - - 

За постигнати образователни резултати - - 

За успех 6,00 30 Месечно - за периода на 

учебното време съгласно 

заповед на Министъра на 

образованието и науката за 

определяне на график на 

учебното време. 

За успех 5,99-5,50 25 

За подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 

21 Месечно - за периода на 

учебното време съгласно 

заповед на Министъра на 

образованието и науката за 

определяне на график на 

учебното време. 

За подпомагане на ученици с трайни 

увреждания 

30 Целогодишно - за периода на 

учебните и неучебните месеци 

За ученици без родители или за ученици 

само с един родител 

30 Целогодишно - за периода на 

учебните и неучебните месеци 

Еднократни стипендии - - 

За преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование 

100 Само веднъж в рамките на 

един учебен срок 

За постигнати високи резултати от 

ученика в учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта 

100 Само веднъж в рамките на 

един учебен срок 

 

VII. КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

СТИПЕНДИИТЕ 

 

Чл. 15. Срокове за кандидатстване: 

(1) Месечни стипендии: 

1. За постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането: 

За I учебен срок - от 01 до 20 октомври; за II учебен срок - от 01 до 20 февруари. 

(2) За ученици с трайни увреждания, за ученици без родители и за ученици само с един 

родител: 

От 01 до 20 октомври за учебната година или до края на месеца, в който възникне 

основанието. 



 

 

(3) Еднократни стипендии: 

1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа 

му до образование - до един месец след настъпване на обстоятелството; 

2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в 

областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта - до края на месеца, в който 

възникне основанието. 

Еднократните стипендии се отпускат по реда на постъпване на документите в комисията и 

до изчерпване на средствата. 

Чл. 16. Ред за предоставяне на стипендиите. 

(1) Комисията предлага на директора учениците, на които да се отпусне стипендията от 

съответния вид въз основа на извършено класиране. 

(2) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа 

на предложението от комисията. 

(3) Заповедта на директора съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и 

периода за изплащане и се свежда до знанието на учениците. 

(4) Учениците, на които не е отпусната месечна стипендия, се уведомяват за резултата от 

класирането. 

(5) Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз 

основа на мотивирано предложение на комисията. 

(6) Заповедта за отпуснатите еднократни стипендии съдържа имената на ученика, вида и 

размера на стипендията и се свежда до знанието на учениците. 

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф І” – Ловеч след завършено основно образование се 

актуализират и променят по реда на чл.9 от Постановление на Министерски съвет №328 / 

21.12.2017г.  

§ 2. Настоящите вътрешни правила са предложени от Комисия за стипендиите, определена 

със заповед на директора и са утвърдени със заповед на директора № 1376/14.09.2018г. в 

съответствие с Постановление на Министерски съвет №328 / 21.12.2017г. и влизат в сила 

от 15.09.2018г. 

 


