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СПОРТН4 УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 

о 

ВЪТРЕШИИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕИДИИ 
ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Утвърденн еьс 3аповед Х_° 532 / 23.05.2013z на Директора на училището., 
Актуализнранн със 3аповедн N_° 23 /02.09.2013z, Х-° 732/31.08.201 бг, Х_° 778/31.08.2017г.н Х_° 332/ 

18. О1.2019г, 18/ 23.09.2020z 
на Директора на училнщето. 

Настоящите правила са разработени въз основа и в съответствие с изискванията на 
Постановление № 328 на Министерски съвет от 21.12.2017 г. за условията за получаване 
на стипендии от учениците след завършено основно образование, обн. ДВ, бр. 103 от 28. 
12. 2017 г. 

Чл. 1/1/ При условията и по реда на настоящите правила се отпускат стипендии на 
ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование, които са: 
1. български граждани 

2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на чужденци, отговарящи на 
изискванията на чл.1 от ПМС № 328/21.12.2017г. Ф 
/2/ Учениците нямат 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. 

/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. 

Чл. 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 България за съответната година. Неусвоените към края на бюджетната година 

средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатьк по бюджета 
на училището и се използват за същата цел през следващата година: 

Чл. 3 Видове стипендии, които се отпускат на учениците в Спортно училище „Св. 

Климент Охридски" - гр. Враца 

/ 1 / Месечни стипендии - 90 %: 
1. за постигнати образователните резултати - 30 %; 
2. за подпомагане на досrьпа до образование и предотвратяване на отпадането - 30 %; 
3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания - 0 %; 
4. за ученици без родители - 30 %. , 
/2/ Стипендиите за постигнати образователните резултати и за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането 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. Тези стипендии се предоставят след класиране на учениците, като за 

всеки вид стипендия се извършва отделно класиране. 

/3/ Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без 

родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 

основанието за получаването им и се изплащат целогодишно. 

/4/ Учениците от 12 клас получават стипендии до месец юни включително. 



/5/ Еднократни стипендии -10 %: 
1. за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с досrьпа 
му до образование; 
2. за постигнати високи резултати от ученика в учебната, спортно-състезателната, 
извънкласната или извънучилищната дейност. 
/6/ За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в 
рамките на един учебен срок. За отпускане на еднократни стипендии не се извършва 
класиране. 
/7/ Разпределение на средствата по видове стипендии: 
- Месечни стипендии - 90 %: 

✓за постигнати образователните резултати - 25 %; е
✓за подпомагане на достьпа до образование и предотвратяване на отпадането - 50 %; 
✓за ученици без родители - 15 %. 

- Еднократни стипендии - 10 %. 
Чл. 4 Броят по видове стипендии се утвърждава ежегодно от директора по предложение 
на комисия, съобразно финансовите параметри на субсидията. За отпускане на стипендии 
за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители не се 
извършва класиране. 
Чл. 5 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. 
Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна 
стипендия. 
Чл. 6 За изпълнение на дейностите по настоящите правила се сформира комисия. 
/1/ Съставът,срокът на дейности и задълженията на комисията се определят със заповед 
на директора, като в нея задължително се включват по един класен ръководител на 
паралелки от 8, 9, 10,11 и 12 клас. 
/2/ Комисията допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора 
учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия. 
/3/ Комисията разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и 
месечни стипендии и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната 
съответната стипендия. 

~ 

/4/ Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат 
стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на 
утвърдените средства при отчитане на избора на учениците 
Чл. 7 Вътрешните правила за отпускане на стипендии се обявяват на видно място в 
училището и се публикуват на интернет страницата му, но не по-късно от 14 дни преди 
крайния срок за подаване на документите за кандидатстване. 
Чл. 8 Критерии за допускане до класиране и кандидатстване за различните видове 
стипендии: 

/1/ За месечна стипендия за постигнати високи образователни резултати 
1. Критерии за допускане - успех не по-малък от 5,50 

Когато се кандидатства за първи учебен срок се взема в предвид успехът от предходната 
учебна година, а при кандидатстване за стипендия от втория учебен срок - успехът от 
предходния срок. Не се допускат до класиране ученици с допуснати повече от 4 
неизвинени отсъствия за посочения период. 

2. Критерии за класиране - успехът на кандидата. 

За да кандидатства ученикът попълва заявление по образец - Приложение 1. 
3. Месечен размер на стипендията - 60,00 лв. 

/2/ За месечна стипендия за подпомагане на досrьпа до образование и предотвратяване на 
отпадането Ф 

1. Критерии за допускане - успех не по-малък от 4,50 и месечен доход на член от 
семейството за предходните 6 месеца не по-висок от средния размер на минималната 
работна заллата за страната за същия период. Не се допускат до класиране за месечни 

стипендии ученици с допуснати повече от 4 неизвинени отсъствия за посочения период. 

За да кандидатства ученикът попълва заявление по образец - Приложение 1. 



1. Критерии за класнране - месечен доход на член от семейството. 
Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетни или 
нетрудоспособни братя и сестрн. В случай 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 съжителства, както и непълнолетните 
му деца ако живеят с него. 

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват 
всички получени през предходните б месеца: 

- доходи от трудови правоотношения; 

- доходи от стопанска дейност като Едноличен тьрговец; 

- доходи от друга стопанска дейност; 

- 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 подпомага,не; 

- обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване; 
- присъдени издръжки; 

- стипендии без получаваните по силата на постановлението. 
Аокументи,доказващи доходите: 

- служебни бележки за доходите на родителите; 

- служебни бележки за получените семейни помощи /от Дирекция „Социално 
подпоматане" по местоживеене/; 

- ако родителите са безработни - служебна бележка за получаваното обезщетение от 
НОИ, когато родителите не са регистрирани в Бюрото по труда попълват собственоръчно 
декларадия за липса на доходи през посочения период заверена от нотариус и представят 
трудовата си книжка - оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и 
последната страница на която има записвания; 

- служебна бележка за получаваната пенсия от пенсионен отдел; 

- служебна бележка за получавани обезщетения от КСО; 

- когато ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя/сестри, учащи в 
средни или висши учебни заведения се представя уверение, от което да е видно, че 
братьт/сестрата получава или не получава стипендия. 

2. Месечен размер на стипендията - 50,00 лв. 
/3/ За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

1. За да кандидатства ученикът попълва заявление по образец - Приложение 1 към 
което се прилата Експертно решение от ТЕЛК 

2. Месечен размер на стипендията - 50,00 лв. 
/4/ За месечна стипендия за подпомагане на ученици без родители 

1. За да кандидатства ученикът попълва заявление по образец - Приложение 1 към 
което се прилага Копие от смъртния акт на починалите родители и Акт за раждане на 
детето. 

2. Месечен размер на стипендията - 60,00 лв. 
/5/ Еднократни стипендии - в размер до 200,00 лв. 

1. За да кандидатства ученикът подава до комисията: 

- Заявление-декларация по образец - Приложение 1 и документи, удостоверяващи 
извънредни обстоятелства, свързани с достьпа до образование или предотвратяване на 

отпадането или документи, удостоверяващи високи резултати в учебната или спортно- 
състезателната дейност ; 

- мотивирано предложение от класния ръководител или учителя по спорт. 
2. Комисията разглежда всяко предложение и определя размера на стипендията до 

200,00 лв. на ученик, съобразно конкретния случай. Стипендиите се отпускат по реда на 

постьпване на документите в комисията и до изчерпване на средствата за еднократни 

стипендии. , 
Чл. 9 Заявленията за кандидатстване за месечни или еднократни стипендии се входират в 



специапен дневник по реда на подаване при ЗАС. 

ПРЕХОДНИ и ЗАКЛЮЧИТЕJIIНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Всяка година въз основа на определените целеви средства за стипендии на 

учениците, комисията преддага на Директора тяхното разпределение по видове 
стипендии и конкретни размери. 

2. Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в 

училището и се публикува на интернет страница на училището. 
3. Стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на 

мотивирано предложение на комисията 
4. Организацията на дейностите е както следва:. 

- желаещите ученици да подадат до Комисията за стипендии в канцеларията на 
училището Заявление - декларация и другите необходими документи 

- за еднократни стипендии за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, 
свързани с досrьпа до образование - до 1 месец след насrьпване на събитието. 

- за еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, спортно- 
състезателната,извънкласната или извънучилищната дейност - при класиране до 6 място 
на Балканско първенство, участие на олимпийски игри, световни първенства, световни 
купи, европейски първенства, европейски купи - до 1 месец след насrьпване на 
събитието. ~ 

5. При непълни документи комисията уведомява заявителя, който в 3 /три/ дневен 
срок трябва да отстрани нередностите или да представи допълнителни документи. При 

неизпълнение на препоръките на комисията документите няма да бъдат разглеждани. 

6. Ученици, наказани по решеине на Педагогическия сьвет, губят право на стипендия за 
срока на наказаинето. 

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА 

Директор на Спортно училище„ 



Приложение N_° 1 
ЗААВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ 

От 

живущ 

ученик в клас през учебната  /  г. 

С класен ръководител Подпис 

Моля да ми бъде отпусната стипендия за срок на учебната  /  г. 

~ 

ДЕКЛАРИРАМ: 

L Успех от 

/първия срок / предходната учебна zодина/ /изписва се успеха с ду,ии/ 

II Семейно положение: 

1.Баща 

Работи в , живущ в 

ул.  

2. Майка 

Работи в , живуща в 

ул.  

З. Брат/сестра 

роден/а/ на .живее в ' 

Учи/работи в  

4. Брат/сестра 

роден/а/ на живее в 

Учи /работи в  
III. Материално положение: 

Дохода на семейството ми от  г. до   г. вкл. е: 

1. 

2. 

/изписва се 6 месечния период, в зависимост от тава, за кой срок се кандидатства/ 

Доходи от трудови правоотношения  лв. 

Доходи от пенсии  лв. 

/без добавките за чужда по:иощ за лиг/а с трайно нама~ена работоспособност/ 

З. Обезщетения и помощи по реда на КСО без еднократните помощи  лв. 

4. Месечни помощи и добавки по реда на ЗСПД  лв. 

5. Месечни помощи по реда на ЗСП  лв. 

6. Стипендии /без получаваните по силата на постановлението/  лв. 

7. Наеми  лв. 

8. Хонорари `  лв. 

9. Други доходи 

ВСИЧКО 

 лв. 

лв. 

Месечен доход на член от семейството 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

Прилагам: 

1.   2.  
3  4 
Дата 

Родител - име  Декларатор /ученик/ 

Подпис  Подпис 


