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Утвърдил.................................. 

Директор /Весела Панчева/ 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

за условията и реда на получаване на стипендии след завършено основно 

образование от учениците на СОУ „Димитър Талев”. 

 

Настоящите правила са разработени на база и в съответствие с изискванията на 

Постановление на МС № 33 от 15 февруари 2013 година и имат за цел да 

определят реда и условията за получаване на стипендии от учениците на  СОУ 

„Димитър Талев”.  

 

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

ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 

образование, които са: 

1. български граждани.  

2. граждани на държава – членка на Европейския съюз или чужденци 

отговарящи на условията на чл.1 от ПМС № 33 от 15 февруари 2013 г. 

      (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 взетите суми се 

възстановяват. 

Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират с целеви средства от 

държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната година. Неусвоените средства 

към края на бюджетната година преминават в преходен остатък по бюджета на 

училището и се използват за същата цел през следващата година.  

Чл. 3. Видове стипендии отпускани в СОУ „Димитър Талев”. 
           (1) Месечни стипендии: 

1. за постигнати образователните резултати (чл.4 ал.1 т.1 от ПМС 33); 

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

( чл.4 ал.1 т. 2 от ПМС 33); 

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания ( чл.4 ал.1т.3от ПМС 33); 

4. за ученици без родител/родители ( чл.4 ал.1 т.4 от ПМС 33 и ал.2 - Нова - 

ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) 

mailto:dtalev@bergon.net;


 
Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всяка учебна година. Първи срок 

за месеците октомври, ноември, декември и януари  и за втория срок за месеците 

февруари, март, април, май и юни. Тези стипендии се отпускат на учениците след 

класиране. ( По т.1 и т.2 се правят две отделни класирания) 

Стипендиите по т.3 и т.4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през 

който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода на 

неучебните месеци. (По т.2 и т.3 не се извършва  класиране) 

             (2) Еднократни стипендии: 

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. 
За един и същ ученик може да се отпусне стипендия само веднъж в рамките на една 

учебна година. (По т.1 и т.2 не се извършва  класиране) 

Чл.4. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна 

стипендия, но ще получи само една от стипендиите след писменно 

деклариране на своя избор. 

          (2) На ученик, получаващ месечна стипендия, също може да се отпусне 

еднократна стипендия. 

Чл.5. (1) Сформираната със заповед на Директора на СОУ „Димитър Талев”, 

№ РД-03-271/ 19.02.2013 г., комисия за стипендиите, на основание чл.8 от 

ПМС 33/15.02.2013г. е постоянно действаща комисия и изработва, променя и 

актуализира настоящите вътрешни правила в зависимост от нормативните 

промени или нуждите на училището, като дава предложения до директора, а 

той ги утвърждава или връща с мотивирано становище и указания.   

           (2) Всчка година, в зависимост от определените целеви средства за 

стипендии, комисията предлага на Директора тяхното разпределение по видове 

и конкретни размери, като се придържа към следните процентни съотношения: 

Месечни стипендии: 

1. за постигнати образователните резултати – 13%; 

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

– 23% ; 

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания – 16%; 

4. за ученици без родител/родители – 28%.  

Еднократни стипендии: - до 10%.  

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. 

(3) При планиране средствата за стипендии се формира резерв в размер 

на 10% от общите средства за стипендии, който да осигури изплащане на 

стипендия на ученик с трайни увреждания или на ученик без родител, при 

настъпване на събитие. Ако към 30 ноември на съответната година не настъпи 



такова събитие, резервът се използва за еднократни стипендии или  преходен 

остатък. 

Чл.6. 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.7. Критерии за допускане до кандидатстване и класиране за различните 

видове стипендии;  

(1) За месечна стипендия за постигнати образователните резултати –  

Критерии за допускане: - успех не по-малко от 5.50 (от предходната учебна 

година при кандидатстване за първия учебен срок и от първия учебен срок при 

кандидатстване за стипендия за втория учебен срок)  

Критерии за класиране: - успехът на кандидатите. 

За кандидатстване ученикът попълва заявление по образец - Приложение 1, в 

което е посочен успехът, удостоверен с подписът на класния ръководител. 

Кандидатите се класират по низходящ ред, като се започне от този с най- висок 

успех. 

Допълнителни критерии за класиране: - Използват се в случаите, когато има 

кандидати с еднакъв успех, борещи се за едно и също място. 

- участие в извънкласни форми, проекти, национални програми, състезания, 

олимпиади, културни и спортни мероприятия, «Талеви дни» и други. 

- броят на неизвинените отсъствия за предходната година при кандидатстване 

за стипендия за първи учебен срок и броят на неизвинените отсъствия за първи 

учебен срок при кандидатстване за стипендия за втори учебен срок. 

 

Стипендията е в размер на 50 (петдесет) лева. 

 

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

предотвратяване на отпадането 

Критерии за допускане: - успех не по-малко от 4.50 (от предходната учебна 

година при кандидатстване за първия учебен срок и от първия учебен срок при 

кандидатстване за стипендия за втория учебен срок) и месечен доход на член 

от семейството за предходните 6 (шест) месеца под размера на минималната 

работна заплата за същия период. Когато се кандидатства за стипендия за 

първи срок се взема дохода от м. април до м. септември включително, а за 

втори срок – от м. август до м. януари.  

Необходимо е кандидатите да отговарят и на двете условия едновременно. 

Критерии за класиране: - Месечен доход на член от семейството. 
Членове на семейството. 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. 

 

Получени доходи. 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,т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица; 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.  
Молбата-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от 

родителя(попечителя) на ученика и към нея да се приложат съответните документи.  

 

Кандидатите се класират по възходящ ред, като се почне от този с най-нисък 

доход. 

 

Допълнителни критерии за класиране: - Използват се в случаите, когато има 

кандидати с един и същ доход, борещи се за едно и също място. 

- успехът на ученика за предходната година при кандидатстване за стипендия 

за първи учебен срок и успеха за първия учебен срок при кандидатстване за 

стипендия за втори учебен срок. 

- участие в извънкласни форми, проекти, национални програми, състезания, 

олимпиади, културни и спортни мероприятия, «Талеви дни» и други. 

- броят на неизвинените отсъствия за предходната година при кандидатстване 

за стипендия за първи учебен срок и броят на неизвинените отсъствия за първи 

учебен срок при кандидатстване за стипендия за втори учебен срок. 

 

Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева. 

 

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

увреждания. 

Стипендията се отпуска от месеца следващ месеца на възникване на 

обстоятелството. Към заявлението се прилага протокол от лекарска комисия и 

епикриза. 

 

Стипендията е в размер на 45 (четиридесет и пет) лева. 

 

          (4) За месечна стипендия за ученици без родител/родители. 

Стипендията се отпуска от месеца следващ месеца на възникване на 

обстоятелството. Към заявлението се прилага копие от смъртен акт или 

документи доказващи лишаването им от родителски права или поставянето им 

под запрещение. 

 

Стипендията е в размер на 45 (четиридесет и пет) лева. 

 



За стипендиите по ал.3 и ал.4 не се извършва класиране и подаването на заявление е 

еднократно. 

 

          (5) За еднократна стипендия за ученици –отпуска се чрез подаване на 

обосновано предложение и мотивирано становище от класния ръководител, 

като се има предвид материалното положение на ученика, успех, постижения и 

отношение към учебния процес. Предложенията за еднократни стипендии се 

обсъждат на педагогически съвет в края на м.април, началото на м.май и се 

определят до 200 лв. на ученик съгласно конкретния случай и нужди. 

Еднократните стипендии се отпускат със заповед на Директора въз основа на 

мотивирано предложение на комисията, като заповедта съдържа имената на 

ученика, вида и размера на стипендията. 

Чл.8. Класирането за предоставянето на месечни стипендии се обявява на 

видно място в училище и се публикува в интернет страницата му. Месечните 

стипендии се отпускат със заповед на Директора на СОУ „Димитър Талев” въз 

основа на предложението на комисията, като заповедта съдържа имената на 

ученика, вида и размера на стипендията и периода на изплащането и. 

Чл.9. сроковете за кандидатстване за стипендии са както следва – запърви 

учебен срок – от 01 до 20 октомври, а за втори учебен срок – от 01 до 20 

февруари. Комисията обявява окончателното класиране до края на месеца, в 

който се кандидатства. 
 

Преходни и заключителни разпоредби. 
 

§ 1. Брой стипендии за 2013г. 

     - за постигнати образователните резултати                             – 4бр. 

     - за подпомагане на достъпа до образование 

    и предотвратяване на отпадането                                             – 9бр.                  

     - за подпомагане на ученици с трайни увреждания.               – 5бр. 

     - за ученици без родител/родители.                                          – 7бр. 
 

§ 2. Сумите за стипендии, изплатени за м. януари по отмененото ПМС 

207/1994г. се приспадат от средствата определени за 2013г. 
 

§ 3. Подадените заявления за стипендии, по отмененото ПМС 207/1994г. 

Участват автоматично в класиранията за получаване на стипендии по 

реда на ПМС 33/15.02.2013г., ако отговарят на условията за съответните 

видове стипендии. 
 

§ 4. Утвърдените средства  за стипендии по видове и размери за 2013г. са в 

размер на 10 000лв. Преходен остатък от 2012г. – 2736лв. Обща сума за 

стипендии – 12 736лв. 
 

 

 

 



 

Таблица за разпределение на средствата за стипендии по видове и размери за 2013г. 

 

Вид стипендия % от  

общите  

средства 

Брой 

стипен 

дианти 

за 

 2013г. 

Месеци 

на 

получа

ване 

за 

2013г. 

за 1 

месец 

в 

лева 

Общо в 

лева 

стипендии, за м. януари по ПМС 

207/1994г. 
02,36    300 

за постигнати образователните резултати 12,56 4 8 50 1 600 

за подпомагане на достъпа до образование 22,61 9 8 40 2 880 

за подпомагане на ученици с увреждания 15,55 4 11 45 1 980 

за ученици без родител/родители 27,21 7 11 45 3 465 

Еднократни стипендии 10,00    1 274 

Преходен остатък 09,71    1 237 

      

общо     12 736 

 

 

Настоящите вътрешни правила са изготвени от комисия със заповед на 

Директора на СОУ „Димитър Талев”, № РД-03-271/ 19.02.2013 г.,  

В състав: 

• Веселин Димитров .................................................. 

 –съвместяващ пом. директор АСД, председател; 

• Иванка Маринова ................................................... 

– касиер-домакин, зам. председател; 

• Янка Колева  ................................................... 

–старши учител по математика, член, предложен от ПС. 
 

Дата: 11.03.2013г. 

 

 

 

 

Правилата за условията и реда на получаване на стипендии след 

завършено основно образование от учениците на СОУ „Димитър Талев”, 

са утвърдени със заповед на Директора с №РД-03- 312 от 14.03.2013г. 

същите влизат в сила от 06.02.2013г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 СОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ГРАД ДОБРИЧ 
Улица “Генерал Георги Попов” №16, тел.: 690-391, 690-392, 690-393, 690-390; 

e-mail: dtalev@bergon.net; dtalev@mail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info 

 

 

Утвърдил.................................. 

Директор /Весела Панчева/ 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА 

за условията и реда на получаване на стипендии след завършено основно 

образование от учениците на СОУ „Димитър Талев” за първи срок на 

2013/2014 учебна година. 

 

Настоящата актуализация е извършена в частта „конкретни размери на 

стипендиите“, от комисията за стипендиите в СОУ „Д. Талев“, със заповед на 

Директора №РД-03-105/22.10.2013г., във връзка с двойно увеличените 

заявления за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането ( чл.4 ал.1 т. 2 от ПМС 33). Всички отговарящи на критериите 

заявления да бъдат удовлетворени. 

 

 

Чл.7. ал.1  Стипендията е в размер на 50 (петдесет) лева. 

не се променя на; 
  
Чл.7. ал.2  Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева. 

се променя на:  Стипендията е в размер на 30 (тридесет) лева; 

 

Чл.7. ал.3  Стипендията е в размер на 45 (четиридесет и пет) лева. 

се променя на:  Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева; 
 

Чл.7. ал.4  Стипендията е в размер на 45 (четиридесет и пет) лева. 

се променя на:  Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева; 

 

Преходни и заключителни разпоредби. 
 

§ 1. Брой стипендии за  първи срок на 2013/2014г. 

     - за постигнати образователните резултати                               – 4бр. 

     - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 

 на отпадането                                                                                      – 16бр.                  

     - за подпомагане на ученици с трайни увреждания.                  – 5бр. 

     - за ученици без родител/родители.                                            – 5бр. 
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Таблица за разпределение на средствата за стипендии по видове и размери за 2013г. 

 

Вид стипендия % от  

общите  

средства 

Брой стипен 

дианти за 

първи срок на 

 2013/14г. 

Месеци на 

получаване за 

първи срок на 

 2013/14г 

за 1 

месец 

в 

лева 

Общо в 

лева 

за постигнати 

образователните резултати 
18 4 4 50 800 

за подпомагане на достъпа 

до образование 
43.2 16 4 30 1920 

за подпомагане на ученици 

с увреждания 
18 5 4 40 800 

за ученици без 

родител/родители 
18 5 4 40 800 

Еднократни стипендии      

Преходен остатък 2.8    93 

налични     3333 

общонеобходими     4320* 

 

*Забележка: сумата е необходима за първия учебен срок.  3240лв. за м. октомври, 

ноември и декември се изплащат със средства от бюджет 2013г.  1080лв. необходими за 

м.януари се изплащат със средства от бюджет 2014г. 

 

 

Настоящата актуализация е изготвена със заповед на Директора на СОУ 

„Димитър Талев”, №РД-03- 105 / 22.10.2013г., от комисия  

В състав: 

• Веселин Димитров .................................................. 

 –съвместяващ пом. директор АСД, председател; 

• Иванка Маринова ................................................... 

– касиер-домакин, зам. председател; 

• Янка Колева  ................................................... 

–старши учител по математика, член, предложен от ПС. 

 

Дата: 23.10.2013г. 

 

Актуализацията на правилата за условията и реда на получаване на 

стипендии след завършено основно образование от учениците на СОУ 

„Димитър Талев”, са утвърдени със заповед на Директора с №РД-03- 106 

от 23.10.2013г. 

същите влизат в сила веднага. 
 

 

 

 

 

 



 СОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ГРАД ДОБРИЧ 
Улица “Генерал Георги Попов” №16, тел.: 690-391, 690-392, 690-393, 690-390; 

e-mail: dtalev@bergon.net; dtalev@mail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info 

 

 

Утвърдил.................................. 

Директор /Весела Панчева/ 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА 

за условията и реда на получаване на стипендии след завършено 

основно образование от учениците на СОУ „Димитър Талев” за периода 

февруари – декември 2014 година. 

 

Настоящата актуализация е извършена в частта „конкретни размери на 

стипендиите“, от комисията за стипендиите в СОУ „Д. Талев“, със заповед на 

Директора № РД 03- 309 / 05.02.2014г., във връзка с: 

- двойно увеличените заявления за постигнати образователни резултати ( чл.4 

ал.1 т. 1 от ПМС 33);  

- определената сума за 2014г.; 

- необходимия резерв в случай при настъпване на събитие; 

- прогнозно увеличаване на броя на стипендиантите през втория срок поради 

завършване на основно образование учениците от 9-ти клас профилирана 

паралелка.  

Всички отговарящи на критериите заявления да бъдат удовлетворени. 

 

Чл.7. ал.1  Стипендията е в размер на 50 (петдесет) лева. 

се променя на: Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева. 

 

Чл.7. ал.2  Стипендията е в размер на 30 (тридесет) лева; 

не се променя на;  

 

Чл.7. ал.3  Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева; 

се променя на:  Стипендията е в размер на 35 (тридесет и пет) лева. 
 

Чл.7. ал.4  Стипендията е в размер на 40 (четиридесет) лева; 

се променя на:  Стипендията е в размер на 35 (тридесет и пет) лева. 

 

Преходни и заключителни разпоредби. 
§ 1. Брой стипендии за  втори срок на 2013/2014г. 

     - за постигнати образователните резултати                               – 7бр. 

     - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 

 на отпадането                                                                                      – 6бр.                  

     - за подпомагане на ученици с трайни увреждания.                  – 5бр. 

     - за ученици без родител/родители.                                            – 4бр. 
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Таблица за разпределение на средствата за стипендии по видове и размери за 

бюджетната 2014г.  

Вид стипендия % от  

общите  

средства 

Брой стипе 

ндианти за 

втори срок 

на 2013/14г. 

Месеци 

на полу 

чаване 

2013/14г 

за 1 

месец в 

лева 

Общо в 

лева 

стипендии, за м. януари (1-ви срок 13/14) 10.5%    1050 

за постигнати образователните резултати 

(чл.4 ал.1 т.1 от ПМС 33) 
22.5% 7 8 40 2240 

за подпомагане на достъпа до образование 

( чл.4 ал.1 т. 2 от ПМС 33) 
14.5% 6 8 30 1440 

за подпомагане на ученици с увреждания 

( чл.4 ал.1т.3от ПМС 33) 
19% 5 11 35 1925 

за ученици без родител/родители 

( чл.4 ал.1 т.4 от ПМС 33) 
15.5% 4 11 35 1540 

Еднократни стипендии 6%    600 

Преходен остатък 12%    1189 

налични     9984 

общонеобходими     9984* 

 

*Забележка: сумата е необходима до месец декември, за м.януари се изплащат със 

средства от бюджет 2015г. 

 

 

Настоящата актуализация е изготвена със заповед на Директора на СОУ 

„Димитър Талев”, № РД 03- 309 / 05.02.2014г., от комисия в състав: 

• Веселин Димитров .................................................. 

 – пом. директор АСД, председател; 

• Иванка Маринова ................................................... 

– касиер-домакин, зам. председател; 

• Янка Колева  ................................................... 

–старши учител по математика, член, предложен от ПС. 

 

Дата: 18.02.2014г. 

 

Актуализацията на правилата за условията и реда на получаване на 

стипендии след завършено основно образование от учениците на СОУ 

„Димитър Талев”, са утвърдени със заповед на Директора с № РД-03-336 / 

18.02.2014 г. 

същите влизат в сила веднага. 
 

 

 


