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26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 
телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

 

       Утвърдил: 

        Директор: 

          (Е. Велкова) 

       (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Стипендиите в 26. СУ „Йордан Йовков“ – гр. София се отпускат съгласно Поста-

новление № 33 на Министерския съвет от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване 

на стипендии от учениците след завършено основно образование. 

2. Право на стипендия по това постановление имат ученици в дневна и индивидуална 

форма на обучение след завършено основно образование, които са: 

- ученици от държавните и общинските училища, които са български граждани и 

граждани на държава-членка на Европейския съюз или на държава – страна по Споразуме-

нието за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

- ученици в държавните и общинските училища, които са чужденци с разрешение за 

постоянно пребиваване в страната, приети въз основа на международен договор или акт на 

Министерския съвет. 

3. Учениците нямат право на стипендия, когато: 

- прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтаря-

щите поради болест; 

- имат наложена от Педагогическия съвет санкция – до заличаване на санкцията. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

 

1. За получаване на месечна стипендия за постигнати резултати: 

1.1. Основен критерий: За I учебен срок: успех от учебната 2021/2022 година ми-

нимум отличен 5,50. За II учебен срок: успех от първия учебен срок на уч. 2022/2023 г. ми-

нимум 5,50. 

1.2. Допълнителни критерии: 

  1.2.1. За I учебен срок: отсъствия за учебната 2021/2022 година не повече от 

100 по уважителни причини и не повече от 5 по неуважителни причини. За II учебен срок: 

mailto:coy26@abv.bg


2 
 

отсъствия за първия срок на учебната 2022/2023 г. не повече от 70 по уважителни причини 

и не повече от 3 по неуважителни причини. 

2. За получаване на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образова-

ние: 

 2.1. Основен критерий: месечен доход на член от семейството – по-нисък от лини-

ята на бедността за страната към последния месец преди подаването на документите за 

стипендия. 

 2.2. Допълнителни критерии: 

  2.2.1. За I учебен срок: отсъствия за учебната 2021/2022 година не повече от 

100 по уважителни причини и не повече от 5 по неуважителни причини. За II учебен срок: 

отсъствия за първия срок на учебната 2022/2023 г. не повече от 70 по уважителни причини 

и не повече от 3 по неуважителни причини. 

  2.2.2. За I учебен срок: успех в края на учебната 2021/2022 година  не по-

нисък от добър 4,00. За II учебен срок: успех от първия учебен срок не по-нисък от добър 

4,00. 

 

III. НАЧИНИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

1. За месечна стипендия за постигнати резултати 

 Ученикът подава заявление до директора, което се подписва от ученика и от клас-

ния му ръководител, който с подписа си удостоверява верността на посочените от ученика 

данни. 

 Срок за подаване на заявлението: 08.10.2022 г. 

 2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование 

Ученикът подава заявление-декларация до директора. То се подписва от ученика, от 

родителя и от класния ръководител.  

Към заявлението се представят документи, удостоверяващи доходите на всички 

членове на семейството на ученика за последните шест месеца. 

 Срок за подаване на заявлението и документите към него: 08.10.2022 г. 

 3. За месечна стипендия за ученици с увреждания 

Ученикът подава заявление-декларация до директора, което се подписва от ученика 

и от родителя. 

Към заявлението се представят документи, удостоверяващи увреждането (протокол 

от ТЕЛК или НЕЛК). 

 Срок за подаване на заявлението и документите към него: 08.10.2022 г. 

 4. За месечна стипендия за ученици без родители 

Ученикът подава заявление-декларация до директора, което се подписва от ученика 

и от родителя/настойника. Към заявлението се представят документи, удостоверяващи об-

стоятелствата (смъртен акт за починалия родител, съдебно решение, удостоверение за 

раждане на ученика). 

 Срок за подаване на заявлението и документите към него: 08.10.2022 г. 

 

 


