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СУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” - ГР. КРУМОВГРАД  ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ    

6900, гр.Крумовград, ул. ”Опълченска” № 1, тел.- факс 03641/74-55, e-

mail:sou_vasillevski_kg@abv 

    

 З А П О В Е Д 

 

№ 551/29.10.2020 г. 

 

 
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Постановление 

№ 328 от 21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование и Протокол № 1 / 08.10.2020 г. на комисията за стипендии, 

назначена със Заповед № 148/29.09.2020 г. 

 
 

                                            I. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:  
 

Предложенията на комисията за стипендии по чл. 8, ал. 2, т. от ПМС № 328 от 15.12. 

2017 г., както следва: 

           

1. Да бъдат отпуснати стипендии и на ученици само с един родител, на основание  

чл.4, ал.2 от постановлението. 

2. Средствата  за  стипендии  за  първия    срок  на  учебната  2020/2021 г. да  

бъдат разпределени по следния начин: 

 

      2.1. Месечни стипендии по чл. 4, ал. 1 и ал. 2: 

 

       - стипендии за постигнати образователни резултати – 10 800 лв. – до 31.12.2020 г. 

       - стипендии     за    подпомагане    на     достъпа   до  образование  и  предотвратяване 

на отпадането –  2 700 лв.- до 31.12.2020 г. 

       - стипендии  за ученици  без родители или само с един родител –  1 500 лв. – до 

31.12.2020 г. 

       - стипендии за  подпомагане  на  ученици с трайни увреждания –  500 лв. – до 31.12.2020 

г. 

 

       2.2. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 за: 

 

 

       - преодоляване  от   ученика     на    еднократни   социални   обстоятелства,  свързани с  

достъпа му до образование – 215 лв. – до 31.12.2020 г.; 

- постигнати     високи     резултати     от ученика     в    учебната, извънкласната или  

извънучилищната дейност – 200 лв. -  до 31.12.2020 г.  

 

3. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на 

учениците за получаване на стипендии: 

 

3.1.Критерии за допускане до класиране по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2: 

- за  постигнати образователни   резултати – успех  за учебната 2019/2020 г. не  

по-нисък от Отличен 5,50; 

- за подпомагане  достъпа   до   образование  и   предотвратяване на отпадането –  
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успех за  учебната 2019/2020 г.   не по-нисък   от  Мн. добър 4,50 и среден месечен доход 

на член от семейството не по-висок от една минимална   работна заплата за страната , 

изчислен на база на предходните 6 месеца. 

 

      3.2. Критерии и показатели за класиране на учениците по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2: 

            - за стипендия за постигнати образователни   резултати – по успеха за учебната 

2019/2020 г. в низходящ ред; 

           -  за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 

месечният доход на член от семейството във възходящ ред, а при равен доход – успехът на 

ученика за учебната 2019/2020 г. в низходящ ред. 

 

4. Размерите на стипендиите и сроковете, за които се отпускат са следните: 

 

4.1. Месечни стипендии по чл. 4, ал. 1 и ал. 2: 

            А/ стипендия за постигнати образователни резултати:  

- за успех  Отличен   6,00   –    месечна   стипендия    от  50,00 лв.   за първия   

срок  на учебната  2020/2021 г.; 

- за успех от     Отличен    5,50   до   Отличен   5,99 – месечна стипендия от 40,00 лв. 

за първия срок на учебната 2020/2021 г.; 

            Б/ стипендия    за    подпомагане   достъпа   до  образование   и   предотвратяване   

на отпадането – месечна стипендия от 30,00 лв. за първия срок на учебната 2020/2021 г.; 

            В/ стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания - месечна   

стипендия от 30,00 лв. за цялата учебна година; 

            Г/ стипендия   за   ученици  без родители или с един родител - месечна стипендия 

от 30,00 лв.  за цялата учебна година; 

 

      4.2. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 за: 

            А/ за преодоляване от ученика  на  еднократни  социални обстоятелства,  свързани 

с достъпа му до образование до 100 лв.; 

            Б/ постигнати   високи   резултати   от   ученика    в   учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта до 100 лв. 

 

5. Условия и ред за предоставяне на стипендии: 

5.1.Подаване на заявление  по образец. 

5.2.Допускане до класиране. 

5.3.Извършване на класирането. 

5.4.Отпускане на стипендии.  

      Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително 

месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено 

заявление само една от стипендиите. 

      Учениците   с   право   на   стипендии    по   чл.   4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 класирани за  

стипендия за постигнати образователни резултати получават и 50 на сто от размера й. 

 

6. Документи  за  кандидатстване   за   отпускане   на  стипендии  по  чл. 4, ал. 1 и  

ал. 2 и чл. 5, ал. 1: 

6.1.За стипендия за постигнати образователни резултати  – заявление –  декларация  по 

образец,   Приложение   № 1.   Успехът   на  ученика се удостоверява с подпис от класния 

ръководител. 

6.2.За стипендия   за   подпомагане   на   достъпа до образование и предотвратяване  на 

отпадането:  

             -  Заявление – декларация   по   образец,   Приложение  № 2. Успехът на ученика се 

удостоверява с подпис от класния ръководител. Заявление – декларацията за дохода на 

семейството се подписва и от родителя (попечителя) на ученика;  
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            - Удостоверения и/или служебни бележки за всички  доходи, получени от отделните 

членове на семейството през  предходните 6 месеца – април, май, юни, юли, август, 

септември 2020 г.: доходи, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1- 4 и 6 от Закона за данъците върху 

доходите на физически лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно 

намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейните 

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;   

            - Брутните заплати се удостоверяват със служебно издадени документи, върху които 

е посочен точният адрес за кореспонденция на институцията, предприятието или фирмата, 

издала документа и идентификационния номер.  

            - Обезщетенията за временна нетрудоспособност (болнични) до 3 дни, които се 

изплащат от работодателя, се посочват отделно от брутното възнаграждение.  

            - При нулев доход работодателят посочва основанието за липса на доход.  

            - Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск - до 1 месец, в документа за доход 

това изрично се посочва.  

            - Когато е ползван дългосрочен неплатен отпуск - над 1 месец, се представя и 

нотариално заверена декларация, че лицето не е работило на друго място и не е получило 

други доходи.  

            - Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни 

се удостоверяват с документ от НОИ.  

            - Получените суми по извън трудови правоотношения се удостоверяват с документ 

от работодателя за общата сума по договора.  

            - Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи 

в съответната валута. Документът следва да е преведен на български език от лицензиран 

преводач. 

            - При разведени родители се представят: - документи за дохода на родителя, на 

когото са присъдени родителските права; - документ, удостоверяващ издръжката, която е 

получил за периода април, май, юни, юли, август и септември 2020 година от другия 

родител. В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските 

права, се представят и доходите на новия съпруг/а.  

            - За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от 

Дирекция „Социално подпомагане“. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на 

условията за получаване на помощи за деца съгласно Закона за семейни помощи за деца 

(ЗСПД), но не получава такива, също се представя документ от „Социално подпомагане“.         

            - За безработни родители се признават поддържащите редовна регистрация в Бюрото 

по труда за целия изискван период (април, май, юни, юли, август и септември 2020 г. ) 

           -  За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран 

съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. 

задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите 

имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. 

Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма 

не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна 

дейността. В този случай, ако собственикът/ съсобственикът на фирмата не работи на друго 

място, следва да представи документи, доказващи, че е безработен.        

            - Земеделските производители/тютюнопроизводители, които реализират доход 

сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от 

предходната/текущата календарна година, изчислен пропорционално за месеците април, 

май, юни, юли, август, септември 2020 г. Представят се следните документи: - документ за 

регистрация като земеделски производител/тютюнопроизводител; - документ, 

удостоверяващ получения доход като земеделски производител/тютюнопроизводител в т.ч. 

и субсидии, получени през съответния период.  
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            - Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ (РУСО) за 

получените през периода пенсии по месеци. В документа не се включва добавката за чужда 

помощ или ако е включена, размерът й се указва отделно.  

            - Служебна бележка за братя и сестри, които са ученици от съответното учебно 

заведение. 

             - Нулев брутен доход не се приема. 

 

6.3.За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания -- заявление –  

декларация по образец, Приложение № 3, с приложени към него: 

- Копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК, което определя степента на намалена  

работоспособност или определя вида и степента на увреждане 50% или над 50% 

нетрудоспособност на ученика; 

- Копие от удостоверението за VII клас /ако е приложимо/. 

 

      6.4. За стипендия за ученици без родители или само с един родител - заявление – 

декларация по образец, Приложение № 4, с приложени към него: 

             - Копие на удостоверението за раждане на ученика; 

             - Копие от смъртен акт на починалия/те  родител/и /ако е приложимо/; 

             - Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или за поставяне под 

пълно запрещение /ако е приложимо/. 

 

       6.5. За стипендия за  преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование – заявление – декларация   по образец,  Приложение  

№ 5, след възникване на обстоятелствата с приложено към нея мотивирано становище на 

класния ръководител. 

 

        6.6. За стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта -  заявление – 

декларация по образец, Приложение № 6, с приложени към нея документи, подписани от 

ръководителя, удостоверяващи поне едно от следните обстоятелства: 

- Участие на ученика в национален кръг на олимпиада; 

- Участие на ученика в национален кръг  на   национално   състезание/конкурс, при  

което е показал резултат, не по-нисък от две трети от максималния брой точки  на 

състезанието за съответната възрастова група; 

- Участие на ученика в национален кръг на национално състезание/конкурс и  

класиране на първо, второ или трето място; 

            -  Регламент за провеждане на състезанието/ конкурса. 

         6.7. Ученик, който е кандидатствал и е одобрен за повече от един вид месечна 

стипендия подава заявление – декларация по образец, Приложение № 7 за избор на една 

стипендия. 

             

        Комисията за стипендиите да разгледа подадените документи за отпускане на 

стипендии, да провери дали са налице съответните основания за получаването им, както и 

да представя протоколи от заседанията си, чрез които да предлага учениците, на които 

следва да се отпусне съответната стипендия. 

                                 

                                                             II. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

              20.11.2020 г. за срок за подаване на заявления – декларации за отпускане на месечни 

стипендии по чл. 4, ал 1 и ал. 2 от ПМС № 328/21.12.2017 . за условията и реда за получаване 

на стипендии от ученици след завършено основно образование за първия срок на учебната 

2020/2021  г. 
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               В срок до 03.11.2020 г. ЗАС да обяви заповедта на таблото за съобщения в 

училището и я изпрати за публикуване в официалния сайт на училището. 

 

               Копие на заповедта да се връчи на г-жа Здравка Пачева – председател на комисията 

за стипендиите за сведение и изпълнение. 

 

 

 

                                             ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 

                                     Директор на СУ „Васил Левски“ 

                                                гр. Крумовград 

 
 

 

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                      към Протокол от 08.10.2020 г. 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ГР. КРУМОВГРАД 

 

 

 

 

 

                                    З А Я В Л Е Н И Е  - Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

                      От……………………………………………………………………………… 

 живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

 бл…….., вх…………, ап………. 

 ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

                                              ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

                   Изявявам желанието си да ми бъде отпусната месечна стипендия за постигнати 

образователни резултати за първия срок на учебната 2020/2021 г. Декларирам, че успехът 

ми за  учебната 2019/2020 г. е .................................……………………………...…………….. 
                                                                                     / с думи/       / с цифри/ 

 

 

        Класен ръководител:…………………….                            Ученик:…………………..     

                                                /подпис/                                                           /                             / 

                        …………………………………. 
                               /Име и фамилия/ 

 

                                                                                                                                   

 

         Родител:………………………………….. 
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         /Попечител/                    /подпис/   

  

 

                              ……………………………    

                                  /име и фамилия/                                          

                                                                                         

 

 

                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                               към Протокол от 08.10.2020 г. 
       

 

                                                  З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

                            От……………………………………………………………………………… 

           живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

          бл…….., вх…………, ап………. 

          ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

                                                                  

                                                                    ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
        

                     Моля да ми бъде отпусната стипендия за подпомагане на достъпа до образование и             

предотвратяване на отпадането, за първия  срок на учебната  2020/2021 г. 
 

                                                                      Д Е К Л А Р И Р А М: 

        І. Успех за  учебната 2019/2020  година  …......................………………………………………….. 

                                                                                                        / с думи /                              / с цифри/ 

                 Класен ръководител:…………………………………….  Подпис:…………………………. 

          ІІ. Семейно положение:  

1. Баща…………………………………………………………………………………………. 

 Работи в…………………………………………. живущ в……………………………………. 

 ул………………………………………………………………………………………………… 

2. Майка………………………………………………………………………………………... 

 Работи в…………………………………………. живуща в………………………………….. 

 ул………………………………………………………………………………………………… 
3. Брат/сестра…………………………………………………………………………………. 

Роден/а/ на……………………………………….. живее в……………………………………. 

                 Учи/работи в………………………………………………………………………………………. 

4. Брат/сестра…………………………………………………………………………………. 

Роден/а/ на……………………………………….. живее в……………………………………. 

                Учи/работи в……………………………………………………………………………………… 

           ІІІ. Материално положение: 

             Дохода на семейството ми от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г. 

1. Доходи от трудови правоотношения                                                     ………….лв. 

2. Доходи от пенсии                                                                                    ………….лв. 

              /без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/ 
3. Обезщетения и помощи по реда на КСО без еднократни помощи   …………..лв. 

4. Месечни помощи и добавки по реда на ЗСПД                                     ………….лв. 

5. Месечни помощи по реда на ЗСП                                                         …………. лв. 

6. Стипендии/ без получаваните по силата на постановлението/          …………. лв. 

7. Наеми                                                                                                       …………. лв. 

8. Хонорари                                                                                                 …………..лв. 

9. Други доходи                                                                                          ………….лв. 

                                                                                              ВСИЧКО:……...…………лв. 

Месечен доход на член от семейството:………… 

 

              Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

                Прилагам: 

                1……………………………………………………                   2………………………………………. 

                3……………………………………………………                   4………………………………………. 
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           Дата: …………….. 

 

         Родител: …………………  ………………                            Ученик:…………………..                              

      /Попечител/    /име и фамилия/             /подпис/                                                         /подпис/     

                                                                                              

 

 

                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                              към Протокол от 08.10.2020 г. 

 

 

 

    ДО 

    ДИРЕКТОРА 

    НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

    ГР. КРУМОВГРАД 

 

 

 

 

 

 

                                                       З  А  Я  В  Л Е  Н  И  Е   

 

 

 

                      От………………………………………………………………………………….. 

 живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

 бл…….., вх…………, ап……….,  

ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

 

 

                                                  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

                   Изявявам желание си да ми бъде отпусната месечна стипендия за подпомагане 

на ученици с трайни увреждания./ненужното се зачертава/ 

                    Прилагам: 

-    копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК, което определя степента на намалена  

работоспособност или определя вида и степента на увреждане 50% или над 50% 

нетрудоспособност на ученика; 

-    копие от удостоверението за завършен VII клас /ако е приложимо/. 
          
 

 

 

                                                                                        Ученик:………………………. 

                                                                                                           /подпис/ 
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                                                                                                                     Родител:.................................... 
                                                                                                                    

                                                                                                           /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение № 4 

                                                                                         към Протокол от 08.10.2020 г. 

 

 

 

  ДО 

  ДИРЕКТОРА 

  НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

  ГР. КРУМОВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   

 

                      От……………………………………………………………………………….. 

 живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

 бл…….., вх…………, ап………. 

 ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

 

                                                   ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

                   Изявявам желанието си да ми бъде отпусната  стипендия за ученици без 

 родители/ ученици само с един родител/ /ненужното се зачертава/. 

                      Прилагам:  

1.  Копие от удостоверение за раждане. 

2.  Смъртни актове на починалите родители/ ако е приложимо/………бр. 

3.  Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или за 

       поставяне под пълно запрещение /ако е приложимо/. 

 

 

 

 Забележка:  Непредставените документи по т.1-3 се зачертават. 
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                                                                               Ученик:…………………………… 
                                                                                                   /подпис/ 

 
            
 
 
 

                                                                                       Приложение № 5 

                                                                                       към Протокол от 08.10.2020 г. 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ГР. КРУМОВГРАД 

 

 

 

 

 

  

                                                         З  А  Я  В  Л  Е Н  И  Е   

 

                      От……………………………………………………………………………… 

 живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

 бл…….., вх…………, ап………. 

 ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

                                                    ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 

                   Изявявам желанието си да ми бъде отпусната  стипендия за преодоляване на 

еднократни  социални обстоятелства, свързани с достъпа ми до образование. 

                   Прилагам мотивирано становище на класния ръководител. 

 
                    
                                                                               Ученик:…………………………… 
                                                                                                             /подпис/ 
 
 
 
                

                                                                                               Приложение № 6 

                                                                                               към Протокол от 08.10.2020 г. 

ДО                                                                                                                                  

ДИРЕКТОРА 

НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“                                                                                                              

ГР. КРУМОВГРАД 
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                                                        З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е    

 

                      От………………………………………………………………………………….. 

 живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

 бл…….., вх…………, ап………. 

 ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

 

                                          ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 

                   Изявявам желание си да ми бъде отпусната  стипендия за  постигнати високи 

резултати в учебната дейност или в дейности в областта  на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

                    Прилагам:  

1.  Документ удостоверяващ участието ми в национален кръг на олимпиада. 

2.  Документ удостоверяващ участието ми в национален кръг на национално  

състезание/конкурс и резултатите за съответната възрастова група. 

3.  Документ удостоверяващ участието ми в национален кръг на национално   

ъстезание/конкурс и резултатите от класирането. 

4. Регламент за провеждане на състезанието/олимпиадата. 

 

Забележка: Непредставените документи се зачертават. 

 

 
                    
 

 

 

                                                                               Ученик:…………………………… 
                                                                                                   /подпис/ 
 
 

 
 

 

                                                                                               Приложение № 7 

                                                                                               към Протокол от 08.10.2020 г. 

 

 ДО 

 ДИРЕКТОРА 

 НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

 ГР. КРУМОВГРАД 

 

 

 

 

 

                                                     З А Я В Л Е Н И Е   



11 

 

 

                      От………………………………………………………………………………….. 

 живущ/а в гр./с/……………………………………., ул……………………………….№……. 

 бл…….., вх…………, ап………. 

 ученик/ученичка в ……………..клас, през учебната 2020/2021 г. 

 

 

 

 

 

                                                ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 

 След извършеното класиране, изявявам желание да получавам стипендия за 

първия срок на  учебната 2020/2021 година за постигнати образователни резултати/ 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. 

 

 

 

 

                      Забележка : Ненужното се зачертава. 

 

 
                    
 

 

 

                                                                               Ученик:…………………………… 
                                                                                                   /подпис/ 
 

 

 

 

 

 

                                                         ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 

                                     Директор на СУ „Васил Левски“ 

                                                гр. Крумовград 


