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ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ 

ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА – гр. БАНСКО 

 

БЪЛГАРИЯ,  БАНСКО 2770,  УЛ.БЪЛГАРИЯ’23,  ТЕЛ:0749/8-84-02 

e-mail: pgeebansko@abv.bg 

  

 

                                                          УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                инж.Сашка Тодорова 

                                                                                Директор на ПГЕЕ, гр. Банско 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

 

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, КРИТЕРИИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ 

НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023ГОДИНА 

 

І. Общи положения 

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила имат за цел да определят реда и условията за 

получаване на стипендии от учениците в ПГЕЕ, гр. Банско, завършили основно образование 

и са изготвени въз основа и в съответствие с изискванията на Постановление на МС № 328 от 

21.12.2017 г. / изм. ДВ, бр.12 от 08.02.2019 г./. 

(2) Вътрешните правила се утвърждават, допълват и изменят от Директора на ПГЕЕ, гр. 

Банско по предложение на комисията за стипендии в учебното заведение. 

Чл. 2. С настоящите правила се определят:  

 1. Разпределението на средствата по видове стипендии; 

 2. Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране 

на учениците за различните видове стипендии; 

 3. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска; 

 4. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия;  

 5. Необходимите документи за кандидатстване. 

Чл. 3. (1) При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии на ученици в 

дневна форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение)  след 

завършено основно образование които са: 

1. български граждани  

2. граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.  

(2) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния 

бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република 
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България за съответната година. 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. 

 

 

ІІ. Видове стипендии, размери и период, за който се отпускат 

Чл. 4.  (1) Месечните стипендии са: 

1. за постигнати образователни резултати  при среден успех от Отличен /5,50/ до 

Отличен /5,75/– в размер на 21 лева; 

2. за постигнати образователни резултати  при среден успех от Отличен /5,76/ до 

Отличен /5,99/– в размер на 23 лева; 

3. за постигнати образователни резултати  при среден успех от Отличен /6,00/ – в 

размер на 30 лева; 

4. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – в 

размер на 21 лева; 

5.  за подпомагане на ученици с трайни увреждания –  в размер на 21 лева; 

6.  за ученици без родители  в размер на 21 лв., на  ученици с един родител – в размер 

на 21 лв.; 

7. за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи 

гимназиален етап – 30 лв.; 

8. за ученици, които са приети за обучение в 8. клас по защитени от държавата 

специалности от професии или по които е налице очакван недостиг за I учебен 

срок – 30 лв. 

(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 7 и т. 8 се отпускат от началото на Іучебен срок 

и се получават както следва: 

   - 4 учебни месеца за учениците от 8. до 12. клас;   

(3) Стипендии по ал. 1, т. 5 и т. 6 се отпускат от началото на учебната година и/или от 

началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им 

и се получават за периода на учебните и неучебните месеци за учебната 2022/2023година.   

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 7 и т. 8 се  предоставят след класиране на 

учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.  

 (5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 5 и т. 6  не се извършва класиране. 

Чл. 5.  (1) Еднократните  стипендии са за: 

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

му до образование – в размер не по-малък от 30 лева; 

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност – в размер от 40 – 60 лева. 

(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един 

учебен срок.  
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Чл. 6. (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) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. 

ІII. Критерии за допускане до кандидатстване за стипендии. 

Чл. 7. За кандидатстване за всички видове стипендии се допускат учениците,  които: 

1. не са прекъснали обучението и не повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест; 

2. нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет; 

3. представили са в срок  всички необходими документи. 

Чл. 8. (1) За кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати 

се допускат учениците,  които покриват и следните критерии: 

1. при кандидатстване за стипендия за първи учебен срок - имат необходимия среден  

успех от предходната учебна година и допуснати. 

 (2) За кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането се допускат учениците,  които отговарят и на следните 

условия: 

1. средномесечният доход на член от семейството за периода от 01.04.2022 г. 

31.09.2022 г. не надхвърля 710,00 лв.; 

2. имат среден успех от предходната година не по-нисък от Много добър /5,00/. 

 (3) За стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 7 и т. 8 учениците да нямат наложено наказание по 

чл.133 от Правилника за дейността на ПГЕЕ гр.Банско за уч.2022/2023г.  

(4) Еднократна стипендия по чл. 6, ал. 2 може да бъде отпусната при следните обстоятелства: 

1.  тежко материално положение /среден месечен доход на член от семейството под 300 

лв./; 

2. оставане без работа и на двамата родители; 

3. при злополука, тежко заболяване или смърт на член от семейството на ученика; 

 (5) Еднократна стипендия по чл. 6, ал. 2 може да бъде отпусната  при: 

1. Класиране на: 

 I място на национален кръг – 60,00 лв.; 

 II място на национален кръг – 40,00 лв.; 

 Техник на випуска – 30,00 лв.; 

 Обществена/спортна или друга  изява, която издига имиджа на училището – 

30,00 лв. 

 

IV. Критерии и показатели за класиране по видове стипендии. 

Чл. 9. (1) За месечна стипендия за постигнати образователни резултати -  критерий за 

класиране е успех отпредходната година – при отпускане на стипендия за І-ви учебен срок. 

Класирането се извършва в низходящ ред по показател „Успех”.  
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(2) За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 

на отпадането - критерий за класиране е средномесечният доход на член от семейството за 

предходните 6 месеца. Класирането се извършва във възходящ ред.  

V. Условия и ред  за предоставяне на  стипендии 

 Чл. 10. (1) Документи за отпускане на месечни стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 

7 и т. 8 се подават в срок до 21.10.2022 г. – за отпускане на стипендия от началото на І-ви 

учебен срок. 

 (2) Документи за отпускане на месечни стипендии по чл. 4, ал. 1 т. 5  и т. 6 се подават в срок 

до 21.10.2022 г. или до края на месеца, през който е възникнало основанието за получаването 

им. 

 (3) Документи за кандидатстване за еднократни стипендии могат да бъдат подавани по време 

на цялата учебна година.  

Чл. 11. (1) Постъпилите в срок документи за кандидатстване за стипендии се разглеждат от  

определена по реда на чл. 8, ал. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г. комисия, която:  

1. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на 

които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 7 и т. 

8; 

2. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 

4, ал. 1, т. 5 и 6 и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната 

съответната стипендия. 

(2) Когато ученик е класиран за получаване на повече от една месечна стипендия, комисията 

го уведомява за това, и изисква от него да заяви кой вид стипендия избира да получава. 

Комисията прекласира учениците и обявява окончателните списъци. 

(3) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от 

съответния вид, въз основа на извършеното окончателно класиране и до размера на 

утвърдените средства  за стипендии при отчитане на избора на учениците по ал. 2. 

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

предложението по ал. 3. 

(5) Заповедта по ал. 4 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за 

изплащане. 

(6)  Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в 

училището, като се спазват изискванията за защита на личните данни. 

(7)  Отпуснатите месечни стипендии се изплащат лично на всички класирани ученици срещу 

подпис.  

Чл. 12. (1) Еднократните стипендии по чл. 5, ал. 1 се отпускат със заповед на директора на 

училището въз основа на мотивирано предложение на комисията за стипендии. 

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията. 

Чл. 13.  (1) Учениците губят право на стипендия, когато: 

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест; 

  2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на         

наказанието. 
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  3. при направени 5 (пет) отсъствия по неуважителни причини. 

(2) 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. 

 

VІІ. Необходими документи за кандидатстване за стипендии 

Чл. 14.  (1) За месечна стипендия за постигнати образователни резултати се подават следните 

документи: 

1. Заявление - декларация от ученика до  директора /по образец/, подписана от 

ученика и заверена от класния ръководител; 

(2) За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането се подават следните документи: 

1. Заявление – декларация /по образец/, подписана от ученика и родителя 

/настойника/. 

2.  Документи удостоверяващи декларирания доход. 

(3) За месечна стипендия за  подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

1. Заявление от ученика до  директора /по образец/. 

2. Документ, издаден от съответните медицински органи, в който е определено  вид 

и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

(4) За месечна стипендия за ученици без родители: 

1. Заявление от ученика до  директора /по образец/. 

2. Документи, доказващи заявените обстоятелства – удостоверения за наследници. 

(5) За еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование:  

1. Заявление до директора и/или доклад на класния ръководител; 

2. Документи доказващи обстоятелството /ако е приложимо/ - удостоверения за доходи 

на родителите, удостоверение от Дирекция социално подпомагане за месечни помощи 

за деца.  

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§1. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или      

нетрудоспособни братя и сестри. 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/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако 

живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и 

сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства 

майката или бащата на ученика, ако живеят с него. 

§2. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за: 
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- при кандидатстване за стипендия за І-ви учебен срок – от м. април до м. септември вкл. 

Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на 

член от семейството, е среден за същите месеци. 

§3. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички 

получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1 – 4 и 6 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица; 1, т. пенсии, без добавките за чужда помощ за 

лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за 

семейни помощи за деца; 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. Заявление-

декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на 

ученика и към него да се приложат съответните документи. 

§4. Срокът за подаване на документи за отпускане на месечни стипендии по чл. 4, ал. 1 за І-ви 

учебен срок на учебната 2022/2023 година е до 21.10.2022 г. включително. 

 
  

 
 

 


