УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 33/ 15.02.2013г.
1. При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии на ученици
след завършено основно образование / след завършен 9 клас за ГРЕ
„Г.С.Раковски“/.
2. Учениците нямат право на стипендия, когато:
- Прекъснат обучението си.
- Имат наложено наказание от ПС – до заличаване на наказанието.
3. Видове стипендии и условия за получаване:

Месечни стипендии:
 За постигнати образователни резултати.
Като основен критерий за класиране задължително се определя
успеха на ученика /чл.10 ал.1 от ПМС № 33/
 За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
Като основен критерий за класиране задължително се определя
месечния доход на член от семейството /чл.10 ал.2 от ПМС № 33/ - той
трябва да е не по-висок от мин.работна заплата за страната за
предходните 6 месеца.
 Подпомагане на ученици с трайни увреждания
Трябва да се представи експертно медицинско решение за намалена
работоспособност или степен на увреждане над 50%.
 Ученици без родители
Ученик без родители е ученик, чийто родители са починали, лишени
от родителски права или поставени под пълно запрещение.
 Обстоятелството „Починал родител“ се доказва със
смъртен акт на починалия родител и акт за раждане на
ученика;
 Обстоятелството „ лишени от родителски права“ се
удостоверява със съдебно решение;
 Обстоятелството „ поставени под пълно запрещение“ се
удостоверява със съдебно решение.
Месечните стипендии за постигнати образователни
резултати и за
подпомагане 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. Предоставят се след
класиране.

Месечните стипендии 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 може да се изплащат и за периода на неучебните
месеци.
Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 лв.
до 50 лв месечно.

Целеви стипендии
 За покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на
ученика / купуване на учебници, финансиране на участие в
международно състезание или олимпиада, закупуване на екипировка
и др.подобни/.
Няма нормативни ограничения колко често се отпуска.
Извършва се класиране.
Изисква се доказване с разходооправдателни и/или други документи
разходването на стипендията.
Може да се иска възстановяване на стипендията, ако е изплатена
предварително, в случай, че не е ползвана съобразно целта, за която е
предоставена.
Не е определен нормативно общия размер на средствата.

Еднократни стипендии
 За еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа на
ученика до образование.
 За постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласна и извънучилищната дейност / класирани на призови
места на: олимпиади, спортни състезания и др.; спечелени награди от
конкурси и др.подобни/
Еднократни стипендии могат да се дават най- много 2 пъти на учебна година
/по веднъж на учебен срок/.
Не се извършва класиране на кандидатите.
Не се изисква доказване на разходването на стипендията.
Еднократната стипендия не може да се отнеме.

Общ размер на средствата – 10 % от общите средства за стипендии в ГРЕ.
Еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на ГРЕ въз
основа на мотивирано предложение на комисията по стипендиите. /чл.13 от
ПМС № 33/.
За едни и същи обстоятелства се предоставя само една от стипендиите – или
еднократна или целева.
Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.

