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                                  ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ 
                                                                          „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 

гр. Бургас бул.“Стефан Стамболов“ №19 
           e-mail: school@gre-rakovski.com 

Web: https://gre-rakovski.com/ 
Директор: тел. 056/81-01-04; Зам.- директор: тел. 056/81-01-12 

Канцелария: 056/81-01-15 Секретар – тел. 056/81-16-31 

 

СТИПЕНДИИ 

ПЪРВИ СРОК  

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА 

       

 

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ: 

1. МЕСЕЧНИ: 

 

1.1. За постигнати образователни резултати (за отличен успех): 

 

Годишен успех от учебната 

2021/2022 година 

Размер на стипендията  за 

един месец 

Брой ученици, които ще 

получават стипендията 

 

VIII клас 

Отличен 6,00 30 лв. 59 

Отличен 5,75  -  5,99 25 лв. 64 

Отличен 5,50  – 5,74 21 лв. 34 

 

IX, X, XI, XII  клас 

Отличен 6,00 45 лв. 53 

Отличен 5,75  -  5,99 35 лв. 101 

Отличен 5,50  – 5,74 25 лв. 128 

 

За участие в класиране за стипендии за отличен успех се допускат ученици, които имат 

успех минимум „Отличен 5,50“ от учебната 2021/2022 година и нямат наложени 

наказания от педагогическия съвет. Стипендията за отличен успех се отпуска за 

периода от 15.09.2022г. до 31.01.2023 година. 

Размерът на стипендията за един месец на учениците от VIII клас за втория срок ще е 

като този, на учениците от IX, X, XI, XII  клас. 
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1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането (социална стипендия): 

 

Размер на стипендията  за 

един месец 

Брой ученици, които ще 

получават стипендията 

35 лв. 10 

 

За участие в класиране се допускат ученици, които имат успех най-малко „Много 

добър“ 4,50 от учебната 2021/2022 година; декларирали са среден месечен доход на 

член от семейството, който не надвишава 710 лв. за периода от април до септември 

2022 г. включително. 

Стипендията се отпуска за периода от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г. 

 

1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания : 

 

Размер на стипендията  за 

един месец 

Брой ученици, които ще 

получават стипендията 

35 лв. 9 

 

Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца в който е възникнало 

основанието за получаването и се изплаща и за периода на неучебните месеци след 

представяне на копие от Решение на ТЕЛК и подаване на заявление. 

Учениците, с право на тази стипендия при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. 

 

 

1.4. За ученици с един родител: 

 

Размер на стипендията  за 

един месец 

Брой ученици, които ще 

получават стипендията 

35 лв. 31 

 

 Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца в който е възникнало 

основанието за получаването й и се изплаща и за периода на неучебните месеци след 

представяне на копие от смъртен акт на починалия родител и копие на акт за раждане 

на ученика. 

Учениците, с право на тази стипендия при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. 
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2. ЕДНОКРАТНИ: 

 

2.1. Нецелеви : 

 

2.1.1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 
свързани с достъпа му до образование: 

             кандидатства се като се  представят  следните документи: 

1. Заявление –декларация от името на ученика/ ученичката – по образец / в сайта на 

гимназията или от заместник-дирекцията./ 

 

2. Заявление в свободен текст от родител в което  се описват всички причини, довели 
до подаването на заявлението . 

 
3. Доказателства, свързани с конкретните социални обстоятелства. 

 
4. Становище по заявлението от класен ръководител / Предложение за отпускане на 

еднократна нецелева стипендия на ученик- взема се предвид материалното и 

социално положение на ученика, успех, развитие, отношение към учебния процес и 

др/. 

 

                    2.1.2. За постигнати от ученика високи резултати в учебната дейност и в 

областта  на науките, технологиите, изкуства и спорт 

              кандидатства се като се  представят  следните документи: 

1. Заявление –декларация от името на ученика/ ученичката.  

 2. Доказателства, свързани с конкретното постижение . 

 

За един и същи ученик еднократна нецелева стипендия може да се отпуска само веднъж 

в рамките на един учебен срок. 

Еднократна стипендия може да се отпусне на ученик, който получава месечна 

стипендия. 

За този вид стипендия не се извършва класиране. 

 

2.2. Целеви - за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на 

ученика 

 

кандидатства се като се  представят  следните документи: 

 

1. Заявление –декларация от името на ученика – по образец / в сайта на гимназията 

или от заместник-дирекцията./ 

2. Заявление в свободен текст от родител в което  се описват  обстоятелствата, довели 

до подаването на заявлението. 
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3.  Становище по заявлението от класен ръководител / Предложение за отпускане на 

еднократна целева стипендия на ученик- взема се предвид материалното и социално 

положение на ученика, успех, отношение към учебния процес и др/. 

 

Максималният размер на месечните целеви стипендии е в размер до 100 лв. , но не 

повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска. 

 

Разходите, за които се отпускат еднократни целеви стипендии се доказват с 

разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по 

предназначение. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение 

или не е представен документ, получената сума се възстановява на училището от 

ученика или от негов законен представител, ако ученикът не е пълнолетен. 

 

Учениците могат да кандидатстват за повече от един вид месечна стипендия ( за 

постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование и 

преодоляване на отпадането, за ученици без родител, за ученици с ТЕЛК ) 

включително и за месечна целева стипендия, но могат да получат  по избор въз основа 

на писмено заявление само един вид от нея. 
 


