
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

9820 гр. Смядово, общ. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” №16 

тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 

ЗАПОВЕД 
№ 620/31.01.2023 г. 

 

     На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и чл. 9 ал. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците след завършено основно образование, 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

      Предложенията на училищната комисия за стипендиите в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово относно разпределението на 

средствата по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за 

различните видове стипендии, размера на всеки вид стипендия,  условията и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в 

училището и документите за кандидатстване за ІІ срок на учебната 2022/2023 година, както следва: 
 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ 

 
Месечни стипендии ПМС №328 Процент Обща сума по 

видове стипендии 

Месечно Общо за учебната 

година 

За постигнати образователни резултати чл.4, ал.1, т.1 54,8% 3815,00 лв. 763,00 лв.  

 

 

 

    6961,00 лв.. 

 

 

     

За подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 

чл.4, ал.1, т.2 30% 2088,00 лв. 418,00 лв. 

За подпомагане на ученици с трайни 

увреждания 

чл.4, ал.1, т.3 2,6% 181,00 лв. 25,00 лв. 

За ученици с един родител или без родители чл.4, ал.1, т.4 

чл.4, ал.2 

12,6% 877,00 лв. 125,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Еднократни стипендии 

 

ПМС №328 Процент Обща сума по 

видове стипендии 

Месечно Общо за учебната 

година 

За преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства свързани с достъпа му 

до образование и недопуснати до 5 неизвинени 

отсъствия през учебната година 

 

чл.5, ал.1, т.1 

40 % 251,00 лв. -  

 

366,00 

(5 % от общата сума за 

стипендии) За постигнати високи резултати в учебната 

дейност - среден годишен успех в края на 12 кл. 

отличен 5,50-6,00 и участие в извънучилищни 

дейности 

 

чл.5, ал.1, т.2 

60 % 376,00 лв. - 

mailto:sou_smiadovo@abv.bg


II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, БРОЙ И РАЗМЕР НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКА, 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ 

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Основен критерий за допускане на 

учениците до класиране 

Критерии и 

показатели за 

класиране на 

учениците 

Размер на стипендията 

/по показатели/ 

Необходими документи за 

кандидатстване 

/за всички/ 

Период, за който се 

отпуска стипендията 

/за всички/ 

Среден успех на ученика за I срок на  

учебната 

2022/2023 г. 

 

1. Успех отличен 

6.00 
45 лв. Заявление - декларация 

 

Втори  срок на 

учебната 2022/2023 г. 

2. Успех от  

отличен 5.50  до  

отличен 5.99 

37 лв. Заявление - декларация 

 

Втори срок на 

учебната 2022/2023 г. 

Основни критерии за допускане на 

учениците до класиране  

Критерии и 

показатели за 

класиране на 

учениците 

Размер на стипендията 

/по показатели/ 

Необходими документи за 

кандидатстване 

/за всички/ 

Период, за който се 

отпуска стипендията 

/за всички/ 

-  Месечният доход на член от семейството. 

 - Средният успех на ученика за I срок на  

учебната 2022/2023 г.  - не по-нисък от  мн. 

добър 4.50 

 

Месечен доход на 

член от 

семейството за 

предходните 6 

месеца  до 361 лв. 

включително. 

25 лв. 1. Заявление-декларация 

2. Документи, 

удостоверяващи дохода на 

семейството: 

2.1. Доходи от трудово 

правоотношение 

2.2. Доходи от пенсии 

2.3. Обезщетения и помощи 

по реда на КСО 

2.4. Месечни помощи и 

добавки по реда на Закона за 

семейните помощи за деца  

2.5. Месечни помощи по 

реда на Закона за социално 

подпомагане 

2.6. Стипендии/ без 

получаваната по 

постановлението/ 

2.7. Наеми 

2.8. Хонорари 

2.9. Други доходи 

3. Нотариално заверена 

Втори срок на 

учебната 2022/2023 г 

-  Месечният доход на член от семейството. 

 - Средният успех на ученика за I срок на 

учебната 2022/2023 г. - не по-нисък от  мн. 

добър 4.50 

Месечен доход  на 

член от 

семейството за 

предходните  

6 месеца  

от 361.01 лв. до 

722.00 лв. 
включително 

 

23 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втори срок на 

учебната 2022/2023 г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Месечна стипендия за ученици без родители или с един родител. 
 

Основен критерий за допускане на 

учениците  до класиране 

Критерии и 

показатели за 

класиране на 

учениците 

Размер на стипендията 

/по показатели/ 

Необходими документи за 

кандидатстване 

/за всички/ 

Период, за който се 

отпуска стипендията 

/за всички/ 

Ученик с един родител или без родители 1. Ученик с един 

родител или без 

родители 

25 лв. 1.Заявление-декларация 

2. Копие от смъртен акт на 

родителя 

3. Копие от акт за раждане на 

ученика 

От началото на първия 

учебен срок или от 

началото на месеца, 

следващ месеца, през 

който е възникнало 

основанието за 

получаване на 

стипендията до края на 

учебната година, а при 

наличие на средства се 

изплащат и за периода на 

декларация за липса на 

доходи (при необходимост) 

4. Ако ученикът, 

кандидатстващ за стипендия 

за подпомагане на достъпа 

до образование и 

предотвратяване на 

отпадането, има братя или 

сестри: 

- за непълнолетни, 

непосещаващи детски или 

учебни заведения, копие от 

акт за раждане на детето или 

удостоверение за семейно 

положение, издадено по 

надлежния ред; 

- за непълнолетни 

посещаващи детски или 

учебни заведения, служебна 

бележка/удостоверение от 

съответното заведение; 

- за непълнолетни, учащи в 

средни учебни заведения 

/до20г./, се представя 

служебна 

бележка/удостоверение от 

учебното заведение. 



неучебните месеци.  

 

     

 

4. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания. 
 

Основни критерии  за допускане на 

учениците до класиране 

Размер на 

стипендията 

 

Необходими документи за кандидатстване 

/за всички/ 

Период, за който се 

отпуска стипендията 

/за всички/ 

1. Трайни увреждания, установени от ТЕЛК  

 

25 лв. 1. Заявление-декларация 

2. Копие от документ за медицинска експертиза, при 

която са установени степен на намалена 

работоспособност или са определили вид и степен на 

увреждане 50 и над 50 на сто 

Втори срок срок на 

учебната 2022/2023г. 

 

5. Еднократни стипендии. 

 
Основни критерии  за допускане на 

учениците до класиране 

Размер на 

стипендията 

 

Необходими документи за кандидатстване 

/за всички/ 

Период, за който се 

отпуска стипендията 

/за всички/ 

1. За преодоляване на еднократни социални 

обстоятелства свързани с достъпа му до 

образование и недопуснати до 5 отсъствия 

по неуважителни причини през учебната 

2022/2023 г. 

до 100 лв. 1. Заявление-декларация 

2. Доклад от класния ръководител 

3. Заверена справка от кл. ръководител за допуснати 

отсъствия по неуважителни причини към момента на 

кандидатстването 

4.  Други документи в зависимост от случая. 

 

Еднократно, в рамките 

на учебната 

2022/2023година 

2. За среден годишен успех в края на 12 кл., 

отличен 5,50 - 6,00 и участие в 

извънучилищни дейности или постижения в 

дейности в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта 

до 100 лв. 1. Заявление-декларация 

2. Доклад от класния ръководител 

3.  Заверена справка от класния ръководител за средния 

годишен успех на ученика в края на учебната година.   

Еднократно, в рамките 

на учебната 2022/2023г. 

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

1. не са прекъснали обучението си и не повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;   

2. нямат наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет;  

3. са представили всички необходими документи в указания срок.  

 

 

Директор:   Марияна Йорданова 

 


