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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ
В изпълнение на Постановление № 328 на МС от 21.12. 2017 г., Постановление № 20
от 01.02.2019 г. през Втория учебен срок на учебната 2020/2021 година ще се отпускат
следните стипендии:
1. Месечни стипендии
- Месечни стипендии за постигнати образователни резултати
- Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование
и
предотвратяване на отпадането
- Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания
- Месечни стипендии за ученици без родители или с един родител
- Месечни стипендии за ученици обучаващи се в дуална система на обучение
в класовете от първи гимназиален етап
2. Еднократни стипендии
- Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
- Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в
учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
I. Критерии за допускане до класиране
1. Месечни стипендии
-Месечни стипендии за постигнати образователни резултати
За учениците от VIII-ХII клас - стипендията се отпуска на ученици с успех не по-нисък от
отличен 5.50 от първия учебен срок за учебната 2020/2021 година и липса на наложени санкции
по предложение на педагогическия съвет на НФСГ.
-Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
За учениците от VIII-ХII клас клас - стипендията се отпуска на ученици с успех не по-нисък
от мн. добър 4.50 от първия учебен срок за учебната 2020/2021 година и месечен доход на член
от семейството не по-висок от 616,67 лв. за месеците от август 2020 г. до януари 2021 г.
Ученикът да няма наложени санкции по предложение на педагогическия съвет на НФСГ.
-Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Стипендията се отпуска на ученици, за които органите на медицинската експертиза са
установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на
увреждане. Ученикът да няма наложени санкции по предложение на педагогическия съвет на
НФСГ.
-Месечни стипендии за ученици без родители или с един родител
Стипендията се отпуска на ученици, чиито родители са починали, лишени са от родителски
права или са поставени под пълно запрещение. Ученикът да няма наложени санкции по
предложение на педагогическия съвет на НФСГ.
-Месечни стипендии за ученици обучаващи се в дуална система на обучение в
класовете от първи гимназиален етап.
Стипендията се отпуска на ученици, които се обучават в дуална система на обучение в
класовете от първи гимназиален етап – VIII, IX и X клас.
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2. Еднократни стипендии
- Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование. Стипендията се отпуска на ученици при доказана нужда
от финансова подкрепа при определени социални обстоятелства. Ученикът да няма наложени
санкции по предложение на педагогическия съвет на НФСГ.
- Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в
дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Стипендията се отпуска на
ученици при постигнати високи резултати в национални и международни състезания и
олимпиади. Ученикът да няма наложени санкции по предложение на педагогическия съвет на
НФСГ.
II. Показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии
- Месечни стипендии за постигнати образователни резултати
За учениците от VIII-ХII клас клас - стипендията се отпуска на ученици с успех не по нисък от отличен 5.50 от първия учебен срок за учебната 2020/2021 година и липса на
наложени санкции по предложение на педагогическия съвет на НФСГ.
 За отличен успех 5.50 – 5.70
 За отличен успех 5.71 – 5.90
 За отличен успех 5.91 – 5.99
 За отличен успех 6.00
- Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
Класирането се извършва според успеха и дохода на член от семейството за месеците от
август 2020 година до януари 2021 година вкл. Ученикът да няма наложени санкции по
предложение на педагогическия съвет на НФСГ.
-Месечни стипендии за ученици обучаващи се в дуална система на обучение в
класовете от първи гимназиален етап.
За класовете от първи гимназиален етап – 8, 9 и 10 клас. Стипендията се отпуска на всички
ученици.
III.Размер на различните видове стипендии и срокове за които се отпускат:
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати:
За ученици от осми до дванадесетти клас





За отличен успех
За отличен успех
За отличен успех
За отличен успех

5.50 – 5.70
5.71 – 5.90
5.91 – 5.99
6.00

: 30 лв.
: 40 лв.
: 50 лв.
: 60 лв.

Стипендията се отпуска за учебните месеци от февруари до юни. За ХII клас - до 15.05.2021
година.
2. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането.
Размерът на стипендията е 60 лв. Стипендията се отпуска за учебните месеци от февруари
до юни 2021 година.
3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.
Размерът на стипендията е 60 лв. Стипендията се отпуска за 1 година.
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4. Месечна стипендия за ученици без родители.
Размерът на стипендията е 60 лв. Стипендията се отпуска за 1 година.
5. Месечни стипендии за ученици обучаващи се в дуална система на обучение
За класовете от първи гимназиален етап. Размерът на стипендията е 30 лв. Стипендията се
отпуска на всички ученици за учебните месеци от февруари до юни. Стипендиите по чл. 4, ал.
1, т. 5 не се изплащат на ученици, допуснали над пет отсъствия по неуважителни причини през
месеца, за който се полага стипендията.
6. Получаване на стипендии по два критерия
- Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 5, а именно за дуална форма на
обучение и едновременно за стипендия за постигнати образователни резултати има право да
получи и 50 на сто от стипендията за постигнати образователни резултати.
- Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 – ученици с ТЕЛК, без
родител или с 1 родител при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати
имат право да получат и 50 на сто от размера на стипендията за образователни резултати.
7. Еднократни стипендии
- Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование. Размерът на стипендията е до 100 лв.
- Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или
в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Размерът на стипендията
е до 100 лв.
- Еднократните стипендии се отпускат при наличие на средства в § 40 – Стипендии.
IV. Необходими документи за кандидатстване за различните видове стипендии:
1. Месечни стипендии
- Месечни стипендии за постигнати образователни резултати: Заявление по образец.
Заявлението се подписва от ученика и се заверявя от класния ръководител за верността на
посочения успех, допуснати отсъствия и наложени/неналожени/ санкции от Педагогическия
съвет. Документ от съответната банка за данните на банковата сметка.
- Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането: Заявление- декларация по образец съгласно ПМС № 328 от 21.12.2017 г. Средният
успех се заверява от класния ръководител. Прилагат се документи, удостоверяващи дохода на
всеки член от семейството за предходните шест месеца – от м.август 2020 г. до м.януари 2021 г.
вкл. Документ от съответната банка за данните на банковата сметка.
- Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания: Заявление по
образец. Ксерокопие на валидно решението на ТЕЛК. Документ от съответната банка за
данните на банковата сметка.
-Месечна стипендия за ученици без родители: Заявление по образец. Ксерокопие на
смъртния акт на починалите родители или документи, доказващи лишаване на родителите от
родителски права или поставяне под пълно запрещение. Документ от съответната банка за
данните на банковата сметка.
- Месечни стипендии за ученици обучаващи се в дуална система на обучение за
класовете от първи гимназиален етап: Заявление по образец. Заявлението се подписва от
ученика и се заверявя от класния ръководител за верността на допуснати отсъствия и
наложени/неналожени/ санкции от педагогическия съвет. Документ от съответната банка за
данните на банковата сметка.
7. Еднократни стипендии
-Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:
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Заявление свободен текст, подписана от ученика и родител, с отразени социални обстоятелства
и заверена от класния ръководител за наложени/неналожени/ санкции от педагогическия съвет.
Документ от съответната банка за данните на банковата сметка.
-Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната
дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта:
Заявление свободен текст, подписана от ученик или друго лице и заверена от класния
ръководител за наложени/неналожени санкции от педагогическия съвет. Удостоверение
показващо постигнатите резултати.
Всички кандидати за стипендии за втория срок на учебната 2020/2021 г. да
предоставят заявление и документите към тях на класните ръководители най-късно до 12
март 2021 г. Неподадени документи в определения срок няма да бъдат разглеждани и
допускани до класиране.
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