
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”  
град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А тел. 0518- 4-51-74, e-mail: pghrt_veliki@abv.bg 

 

 
 

У К А З А Н И Я  

за подаване на документи за стипендии през учебната 2018/2019г. 

 
През  учебната  2018/2019г. ученици от VIII  до XII клас могат да кандидатстват за следните видови стипендии. 

1.1. Месечни стипендии: 

1.1.1.  Месечни стипендии за постигнати образователни резултати - чл.4, ал.1, т.1 от Постановление . 

№328/21.12.2017г.  на МС 

а) при успех от 5,90 до 6,00 – 60.00 лв.; 

б) при успех от 5,80 до 5,89 – 55.00 лв.; 

в) при успех от 5,70 до 5,79 – 50.00 лв.; 

г) при успех от 5,60 до 5,69 – 45.00лв.; 

д) при успех от 5,50 до 5,59 – 40.00лв.; 

Период, за който се отпуска стипендията: 

I  срок- от 01.10.2018 г. до 31.01.2019г. 

II срок - от 01.02.2019 г. до 30.06.2019г. 

Необходими документи 

>  Заявление-декларация по образец; 

>  Копие от документ с номера на банковата сметка; 

>  Копие от лична карта, за тези без банкова сметка; 

1.1.2.  Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

по чл.4, ал.1, т.2 от Постановление ПМС №328/21.12.2017г. на МС. Минимален успех на кандидатстване – 

Добър 4,00 

а)при успех от 5,00  до 5,49 – 30.00 лв.; 

б)при успех от 4,50 до 4,99 – 25.00лв.; 

в)при успех от 4,00 до 4,49 – 21.00лв.; 

Период, за който се отпуска стипендията: 

I срок- от 01.10.2018 г. до 31.01.2019г. 

II срок - от 01.02.2019 г. до 30.06.2019г 

Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от 

семейството е среден за предходните 6 месеца:  

За първи срок: от 03.2018г. до 08.2018г. / от март до август включително/ или  от.04.2018г. до 09.2018г. от 

април до септември включително 510,00лв за всеки от членовете на семейството; 

За втори срок: от 08.2018г. до 01.2019г./от август до януари включително/ или от 09.2018г. до 02.2019г. 

/от септември до февруари включително 510,00лв за всеки от членовете на семейството. 

Необходими документи: 

>  Заявление-декларация по образец; /декларацията трябва да бъде коректно попълнена,като се 

вписват всички доходи,включително от помощи, наеми и стипендии/; 

> Копие от лична карта, за тези без банкова сметка; 

> Копие от документ с номера на банковата сметка; 

> Служебни бележки, удостоверяващи доходите на семейството за предходните шест месеца; 

> За родители пенсионери – документ от пенсионен отдел в НОИ за получените през периода 

пенсии разпределени по месеци; 

> Служебни бележки от Агенцията по заетостта за безработните родители; 

> Нотариално заверена декларация при безработни родители, нерегистрирани в Агенцията по 

заетостта; 

> Служебна бележка от училището, в което учат други деца - членове на семейството, в която 

трябва да се посочи дали получават стипендия - в какъв размер и за какъв период; 

> Служебна бележка от Социално подпомагане за получени детски надбавки или други 

помощи; 

Съдебно решение за издръжка /при разведени родители,отнети родителски права или други 

решения/; 

> За родители, които по време на искания период са били в болнични е необходима служебна 
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бележка за получените болнични от НОИ. 

> За родители, които работят в чужбина е необходимо да се представи документ от 

работодателя за получените доходи в съответната валута за посочения период. Документът да е преведен на 

български език от лицензиран преводач. 

> За родители които имат собствени фирми е необходимо да се представи служебна бележка с 

получените брутни доходи за периода с данните на фирмата и изходящ номер и подпис и печат. 

> За родители, които са земеделски производители да се представи служебна бележка с 

получените брутни доходи за периода с данните на фирмата и изходящ номер и подпис и печат. 

Забележка: Декларацията трябва да бъде коректно попълнена,като се вписват всички 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 Кодекс за социално осигуряване, без 

еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. 

Заявление- декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на 

ученика и към него да се приложат съответните документи. 

Доходът се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е посочен точният адрес за 

кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационен номер. Документът задължително трябва 

да е с изходящ номер и печат, подписан от работодател и счетоводител. При нулев месечен доход, 

работодателят посочва основанието за липса на такъв. 

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и 

сестри. В случай 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, което съжителства, 

както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. 

В случай, че средствата за стипендии по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 се изчерпат, а има ученици с равен успех и равни 

доходи, кандидатите се класират според следните показатели: 

>  Брой неизвинени отсъствия; 

>  Брой забележки в дневника за нарушаване на дисциплината; 

>  Участие в извънкласни и извънучилищни дейности; 

>  Брой извинени отсъствия; 

1.1.3. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението - чл.4, ал.1, т.2 и 

чл.6, ал.1 от ПМС №328/21.12.2017г..: 

>  Размер - до 100 /сто/ лв, но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска; 

>  Минимален успех за кандидатстване - Добър - 3,00; 

>  Период, за който се отпуска стипендията: 

I  срок-от 15.09.2018 г. до 31.01.2019 г. 

II  срок - от 01.02.2019 г. до 30.06.2019 г.  

>     Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход 

на член от семейството е среден за предходните 6 месеца:  

   За първи срок: от 03.2018г. до 08.2018г. / от март до август включително/ или  от.04.2018г. до 09.2018г. 

от април до септември включително 510,00лв за всеки от членовете на семейството 

За втори срок: от 08.2018г. до 01.2019г./от август до януари включително/ или от 09.2018г. до 02.2019г. 

/от септември до февруари включително 510,00лв за всеки от членовете на семейството. 

Необходими документи: 

> Заявление-декларация по образец; /декларацията трябва да бъде коректно попълнена,като се 

вписват всички доходи,включително от помощи, наеми и стипендии/; 

> Копие от лична карта , за тези без банкова сметка; ; 

> Копие от документ с номера на банковата сметка; 

> Служебни бележки, удостоверяващи доходите на семейството за предходните шест месеца; 

> За родители пенсионери – документ от пенсионен отдел в НОИ за получените през периода пенсии 

разпределени по месеци; 

> Служебни бележки от Агенцията по заетостта за безработните родители; 

> Нотариално заверена декларация при безработни родители, нерегистрирани в Агенцията по 

заетостта; 

> Служебна бележка от училището, в което учат други деца - членове на семейството, в която трябва 

да се посочи дали получават стипендия - в какъв размер и за какъв период; 

> Служебна бележка от Социално подпомагане за получени детски надбавки или други помощи; 



> Съдебно решение за издръжка /при разведени родители,отнети родителски права или други 

решения/; 

> За родители, които по време на искания период са били в болнични е необходима служебна 

бележка за получените болнични от НОИ. 

> За родители, които работят в чужбина е необходимо да се представи документ от работодателя за 

получените доходи в съответната валута за посочения период. Документът да е преведен на български език от 

лицензиран преводач. 

> За родители които имат собствени фирми е необходимо да се представи служебна бележка с 

получените брутни доходи за периода с данните на фирмата и изходящ номер и подпис и печат. 

> За родители, които са земеделски производители да се представи служебна бележка с получените 

брутни доходи за периода с данните на фирмата и изходящ номер и подпис и печат. 

Разходите, за които се отпускат стипендиите се доказват с разходооправдателни документи, 

удостоверяващи изразходването им по предназначение; 

Забележка: Декларацията трябва да бъде коректно попълнена,като се вписват всички 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 Кодекс за социално осигуряване, без 

еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. 

Заявление- декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на 

ученика и към него да се приложат съответните документи. 

Доходът се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е посочен точният адрес за 

кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационен номер. Документът задължително трябва 

да е с изходящ номер и печат, подписан от работодател и счетоводител. При нулев месечен доход, 

работодателят посочва основанието за липса на такъв. 

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и 

сестри. В случай 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, което съжителства, 

както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. 

В случай, че средствата за стипендии по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 се изчерпат, а има ученици с равен успех и равни 

доходи, кандидатите се класират според следните показатели: 

>  Брой неизвинени отсъствия; 

>  Брой забележки в дневника за нарушаване на дисциплината; 

>  Участие в извънкласни и извънучилищни дейности; 

>  Брой извинени отсъствия; 

1.1.4. Стипендии по чл.4, ал.1, т.З - за подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

>  Стипендията е в размер на 40.00 /четиридесет/ лв; 

>  Период, за който се отпуска стипендията - от 01.10.2018г. до 30.09.2019г. или до 

изтичане на срока посочен в решението на ТЕЛК /след изтичане на срока учениците подават нова декларация с 

новото решение на ТЕЛК или РЕЛК/; 

>  Учениците да отговарят на условието по смисъла на § 1, т.2 от Закона за интеграция на 

хората с увреждания /“Човек с трайно увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или 

психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен възможни 

за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена 

работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 % ; 

Необходими документи: 

>  Заявление-декларация по образец; 

>  Решение на TEЛK или РЕЛК; 

>  Копие от лична карта; 

>  Копие от документ с номера на банковата сметка; 

3.1.5. Месечни стипендии по чл.4, ал.1, т.4 и чл.4,ал.2 - за ученици без родители: 

>  Стипендията е в размер на 40.00 /четиридесет/ лв; 

>  Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е 

възникнало основанието за получаването им; 

>  Период, за който се отпуска стипендията - от 01.10.2018г. до 30.09.2019г.; 

>  По смисъла на Постановление №328: „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители 

са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение; 



Необходими документи: 

>  Заявление-декларация по образец; 

>  Смъртен акт за починалите родители; 

> Копие от лична карта, за тези без банкова сметка; 

>  Копие от документ с номера на банковата сметка; 

>  Копие от Удостоверение за раждане; 

1.2. Еднократни стипендии: 

1.2.1.  Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование по чл.5, ал.1, т.1. Отпускат се на ученици с тежко материално състояние: 

>  Размер - до 100 /сто/ лв; 

>  Период - до 1 стипендия на учебен срок; 

>  Специфични случаи на тежко материално положение, включително покриване на 

конкретни разходи, свързани с обучението, когато доходът на член от семейството за последните шест месеца 

не надвишава размера на средната минимална заплата за същите месеци или в случай на извънредни 

обстоятелства в семейството /доходите следва да се докажат с документи/. 

1.2.2.  Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност по чл.5, ал.1, т.2: 

>  Период - до 1 стипендия на учебен срок; 

>  Право да кандидатстват имат учащите се: 

-  Класирани на национални олимпиади и състезания – до 100 /сто/лв; 

-  Класирани на регионални олимпиади и състезания – до 100 /сто/ лв; 

-  Класирани на училищни олимпиади и състезания – до 100 /сто/ лв; 

-  Ученици, с успех Отличен 6,00 от предходната учебна година- до 100 /сто/ лв;  Документи се подават 

само през първия срок. /Това вътрешно правило НЕ се отнася за учениците от 8- те класове./ 

-  Ученици, с успех, не по-нисък от 5,50 без неизвинени отсъствия и с допуснати не повече от 20 

извинени отсъствия от предходната учебна година – до 50 /петдесет/ лв; Документи се подават само през 

първия срок. /Това вътрешно правило НЕ се отнася за учениците от 8-те класове./ 

1.2.3. Еднократни целеви стипендии /чл.6, ал.1 и чл.5, ал.1 /за покриване на конкретни разходи, свързани с 

образованието му: 

>  Размер - до 100 /сто/ лв; 

>  Период - до 1 стипендия на учебен срок; 

>  Специфични случаи на тежко материално положение, включително покриване на 

конкретни разходи, свързани с обучението, когато доходът на член от семейството за последните шест месеца 

не надвишава размера на средната минимална заплата за същите месеци или в случай на извънредни 

обстоятелства в семейството /доходите следва да се докажат с документи/: 

>  Разходите, за които се отпускат стипендиите се доказват с разходооправдателни 

документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение; 

> Когато изплатената стипендия не е изразходвана по предназначение или не е представен 

документ за нейното целево изразходване се възстановява на училището от ученика или от неговия законен 

представител, ако ученикът не е пълнолетен; 

1.3.  Целеви стипендии за определен период, включващ само времето за подготовка за участие на ученика в 

училищни, регионални, национални състезания и олимпиади - 100,00 / сто/ лв. 

Необходими документи за стипендии по чл.5, ал.1 - Еднократни стипендии, включително и еднократни целеви 

стипендии по чл.6. ал.1: 

>  Заявление по образец, с подробно изложение на основанията за отпускане на стипендия и 

с аргументация и подпис на класния ръководител или ръководител на клуб/ отбор и др.; 

>  Документи, удостоверяващи /подкрепящи/ основанията/при наличието на такива/; 

>  Копие от лична карта; 

>  Копие от документ с номера на банковата сметка; 

 

Документите за еднократни стипендии се подават от 01 октомври до края на учебната година. 

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

Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор, 

въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. 

 

Краен срок за подаване на документи от учениците: 10.10.2018г. за I срок и 10.03.2019 г. за II срок. 

 


