
39. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“ 

гр. София, ж.к. Младост – 2, ул. „Васил Карагьозов“ №6 

тел. 885 90 19, sou39@abv.bg 

 

Утвърдил: 

Директор на 39. СУ “П. Динеков“ 

/Албена Панталеева-Кондева/ 

 

 

Вътрешни правила за предоставяне на стипендии на ученици  

от 39. СУ “П.Динеков“ 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1) С настоящите правила се определят условията и реда за отпускане на 

стипендии на ученици от 39. СУ. 

(2) Правилата се изготвят в съответствие с изискванията на Постановление № 

328 от 21.11.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците след завършено основно образование и критериите към него. 

(3) Нормативните актове от ПМС №328, които не са конкретизирани в тези 

Правила се прилагат директно. 

Чл.2 (1) Класирането за предоставяне на стипендии се извършва от комисия, 

назначена със заповед на директора. 

(2) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да 

получават стипендия от съответния вид, въз основа на извършено класиране и 

до размера на утвърдените средства. 

(3) Стипендиите се отпускат със заповед на директора въз основа на 

предложенията по ал.2 

Чл.3 Учениците нямат право на стипендия, когато: 

1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение 

на повтарящи поради болест. 

2. Имат наложено наказание до неговото заличаване. 

 



ІІ. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.4(1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства 

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

бюджет за съответната година и се предоставят на училището от 

първостепенния разпоредител – общината. 

 (2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на 

общината и от бюджета на училището при наличие на възможности за това. 

(3) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии 

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

същата цел през следващата година. 

Чл.5 Училището предоставя получените средства за месечни и еднократни 

стипендии. 

 

ІІІ. ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Чл.6 (1) Месечните стипендии са: 

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 само с един родител. 

(2) Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от 1 октомври на текущата година 

и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на 

учебните месеци – до 30 юни за учениците от VІІІ до ХІ клас и 30 май за 

учениците от ХІІ клас 

(3) Стипендиите по т.3 и т.4 се отпускат от 1 октомври или от началото на 

основанието им до 30 септември 

(4) Стипендиите по т.1 и т.2 се предоставят след класиране на учениците, като 

за всеки вид се извършва отделно класиране. 

(5) За стипендиите по т.3 и т.4 не се извършва класиране. 

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

място в училището и се публикува на интернет страницата на училището или 

в електронния дневник. 

Чл.7 (1) Еднократните стипендии са за: 

1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование; 

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

извънучилищната дейност. 



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

рамките на един учебен срок. 

(3) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от 

средствата, определени за стипендии по бюджета на училището. 

(4) За отпускане на стипендии по ал.1 не се извършва класиране. 

Чл.8 (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането да 

се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, 

свързани с обучението му. 

(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал.1, се доказват с 

разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им 

по предназначение. 

(3) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за 

получаване от ученика на еднократна стипендия по чл.7, ал.1 и еднократна 

целева стипендия по чл.8, ал.1 

(4) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, 

но може да получи по избор само една от стипендиите. 

(5)Учениците с право на стипедия по чл.6 ал.1 т.3 или 4, при класиране за 

стипендия за постигнати образователни  резултати имат право да получат и 50 

процента от размера й. 

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

месечна стипендия. 

 

ІV. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ 

 

Чл.10 (1) Стипендия за постигнати образователни резултати се отпуска при 

успех не по-малък от Отличен (5.50) и: 

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

родителя/попечителя без изисквания доход на семейството; 

2. Представена банкова сметка. 

3. Срок на кандидатстване  - 15 октомври за І учебен срок и 15 февруари за 

ІІ учебен срок 

(2) Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 

на отпадането се отпуска при успех не по-малък от Мн.добър (4.50) 

1. среден доход на член от семейството за предходните 6 месеца 

ненадвишаващ минималната работна заплата за страната; 

2. Подадено Заявление – декларация по образец, подписана от ученика и 

родителя/попечителя без; 



3. Срок на кандидатстване  - 15 октомври  за І учебен срок и 15 февруари 

за ІІ учебен срок 

(3) Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се отпуска при: 

1. представяне на ТЕЛК решение според закона за интеграция на хората с 

увреждания; 

2. Подадено Заявление – декларация по образец, подписана от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания доход на семейството; 

3. Срок за кандидатстване – 30 септември и/или при възникване на 

обстоятелството 

(4) Стипендия за ученици без родители („ученик без родител“ е ученик, чиито 

родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно 

запрещение) се отпускат при: 

1. представяне на документ удостоверяващ едно от обстоятелствата; 

2. Подадено Заявление – декларация по образец, подписана от ученика и 

родителя/попечителя без изисквания доход на семейството; 

3. Срок на кандидатстване  - 15 октомври и/или при възникване на 

обстоятелството. 

 

V. РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ 

Чл.11 (1) Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 

60 лв. 

(2) Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия 

за постигнати образователни резултати се определя успехът на ученика 

(3) Максималния размер на месечните целеви стипендии може да бъде 

определен в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието 

обезпечаване се отпуска. 

(4) Размерът на стипендиите се утвърждават от директора и са неразделна част 

от настоящите правила в приложение. 

 

VІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Стипендиите се изплащат ежемесечно за периода на учебните месеци, а 

за летния период през м.септември. 

Стипендиите се превеждат по банков път след  предоставяне от ученика 

на лична банкова сметка. 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилата влизат в сила от 01.02.2022 г. 



§ 2. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите 

правила виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност. 

§ 3. Правилата се обявяват на видно място в училището и се публикуват на 

интернет страницата на училището. 

 

 

 

 

  

 


