
 

Вид стипендия Критерии Изисквания, документи и срокове за кандидатстване 

І. Месечна   

1. за постигнати образователни 

резултати 

минимален успех за допускане 

до класиране - над Отличен 

(5,50) - при отпускане на 

стипендия за втори срок се 

взема предвид успехът от първи 

учебен срок 

- заявление-декларация по образец, подписано от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания за доход на семейството; 

- срок на кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане – месечно за периода на учебните месеци 

2. за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване 

на отпадането 

 

- минимален успех за допускане 

до класиране - над Много добър 

(4.50) - при отпускане на 

стипендия за втори срок се 

взема предвид успехът от първи 

учебен срок  
 

- среден брутен месечен 

доход на член от 

семейството за предходните         

6 месеца /от 01 август 2022 

г. до 31 януари 2023г. вкл./, 

ненадвишаващ сумата 

721,67 лв.  
 

- заявление–декларация по образец, подписано от ученика и 

родителя/попечителя; 

-документи, удостоверяващи доходите на членовете от 

семейството за предходните шест месеца: 

- служебна бележка за доходите на родителите; 

- документ от пенсионен отдел на РУСО за получени пенсии 

/ако родителят е пенсионер/; 

- служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане” за 

изплатени месечни помощи за деца по чл. 7 от Закона за 

семейни помощи за деца; 

- документ от НОИ за получени обезщетения за временна 

неработоспособност /болнични/ над 3 дни; 

- при разведени родители - копие на бракоразводно решение; 

документ за доход на родителя, на когото са присъдени 

родителските права; декларация в свободен текст от родителя 

за получена издръжка, получена от другия родител; документ 

за дохода на новия родител /в случай на повторен брак на 

родителя, на когото са присъдени родителските права/; 

- служебна бележка от братя или сестри, които продължават да 

учат за придобиване на средно или висше образование, 

удостоверяваща /не/получаването на стипендия; 

- в случай на безработни родители – служебна бележка от НОИ 

с посочен размер на получаваното обезщетение; 

- безработни родители, които не са регистрирани в Дирекция 

„Бюро по труда” представят декларация за доходите си; 

- доходи от занаяти, земеделска продукция, свободни 

професии, наеми, хонорари и др. се декларират в свободен 

текст;  



- срок за кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане - месечно за периода на учебните 

месеци. 

3. за подпомагане на ученици с 

трайни увреждания 

„Лице с трайно увреждане“ е 

лице, определено в §1, т. 2 от 

Допълнителните разпоредби на 

Закона за интеграция на хората 

с увреждания. 

  

- заявление–декларация по образец, подписано от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания за доход на семейството; 

- решение от ТЕЛК за лице с трайно увреждане; 

- срок за кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане – отпускат се 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; 

- Ученик с право на месечна стипендия за подпомагане на 

ученици с трайни увреждания при класиране за стипендия 

за постигнати образователни резултати има право да 

получава и 50 на сто от размера й. 

4. за ученици без родители  „Ученик без родители” е 

ученик, чиито родители са 

починали, лишени от 

родителски права или 

поставени под пълно 

запрещение 

 

 

- заявление–декларация по образец, подписано от ученика и 

попечителя без изисквания за доход на семейството; 

- документ, удостоверяващ едно от обстоятелствата: 

• починали родители - копие от смъртните актове /при първо 

кандидатстване/; 

• родители, лишени от родителски права; 

• родители, поставени под пълно запрещение. 

- срок за кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане – отпускат се 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; 

- Ученик с право на месечна стипендия за ученици без 

родители при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати има право да получава и 50 на сто 

от размера й. 

5. за ученици само с един родител  „ученик само с един родител” е 

ученик, на когото единият от 

родителите е починал, лишен от 

- заявление–декларация по образец, подписано от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания за доход на семейството; 

- документ, удостоверяващ едно от обстоятелствата: 



родителски права или поставен 

под пълно запрещение 

 

 

• починал родител - копие от смъртен акт /при първо 

кандидатстване/; 

• родител, лишен от родителски права; 

• родител, поставен под пълно запрещение. 

- срок за кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане – отпускат се 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; 

- Ученик с право на месечна стипендия за ученици без 

родител при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати има право да получава и 50 на сто 

от размера й. 

6. за ученици, които се обучават в 

дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален 

етап 

- минимален успех за допускане 

до класиране - над Добър (4.20) 

- при отпускане на стипендия от 

началото на учебната година се 

взема предвид успехът от 

предходната учебна година  

- заявление-декларация по образец, подписано от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания за доход на семейството; 

- срок на кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане – отпускат се от началото на всяка 

учебна година и/или от началото на втория учебен срок и  се 

изплащат месечно за периода на учебните месеци; 

- при допуснати над пет отсъствия по неуважителни 

причини през месеца, за който се полага стипендията, същата 

НЕ се изплаща. 

- Ученик, класиран за месечна стипендия за ученици, 

които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален етап и едновременно  за 

стипендия за постигнати образователни резултати, има 

право да получи и 50 на сто от размера й. 

7. за ученици, които са приети за 

обучение в VІІІ клас по 

защитените от държавата 

специалности от професии или 

специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг 

от специалисти на пазара на 

труда, и се обучават по тези 

 - заявление-декларация по образец, подписано от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания за доход на семейството; 

- срок на кандидатстване: 15 февруари до 28 февруари 2023 г. 

вкл. за ІІ -ри учебен срок; 

- начин на изплащане – отпускат се от началото на всяка 

учебна година и/или от началото на втория учебен срок и  се 

изплащат месечно за периода на учебните месеци; 

- при допуснати над пет отсъствия по неуважителни 



специалности през учебната 

година. 

 

причини през месеца, за който се полага стипендията, същата 

НЕ се изплаща. 

- Ученик, класиран за месечна стипендия за ученици, 

които се обучават в дуална система на обучение в 

класовете от първи гимназиален етап и едновременно  за 

стипендия за постигнати образователни резултати, има 

право да получи и 50 на сто от размера й. 

ІІ. Еднократна   

1. за преодоляване от ученика на 

еднократни социални 

обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование 

възникнали еднократни 

социални обстоятелства, 

вследствие липса на: средства 

за учебници и други технически 

средства; средства за покриване 

на пътни разноски до 

училището; вещи от първа 

необходимост; настъпили 

неочаквани бедствия и 

обстоятелства, свързани със 

здравословното състояние на 

ученика. 

- заявление–декларация по образец за настъпило еднократно 

социално обстоятелство; 

- мотивиран доклад от класния ръководител до Директора за 

отпускане на еднократна стипендия. 

- за един и същ ученик стипендията може да се отпуска само 

веднъж в рамките на един учебен срок 

2. за постигнати високи 

резултати от ученика в учебната 

дейност или дейности в областта 

на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта 

получени високи резултати в 

учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност в 

областта на науките, 

технологиите, изкуствата и 

спорта: участия в национални 

състезания, олимпиади и 

конкурси; траен принос в 

утвърждаване имиджа на 

гимназията; активно участие в 

ИИД – представителни изяви, 

ревю, празници, ритуализация и 

др. 

 

- мотивиран доклад от класния ръководител/учител до 

Директора за отпускане на еднократна стипендия; 

- за един и същ ученик стипендията може да се отпуска само 

веднъж в рамките на един учебен срок 

 

 


