
1 

 

Приложение към т.4 на Заповед № 330 / 07.03.2023г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за условията, сроковете и необходимите документи за отпускане на: 

  

- месечни стипендии за втория срок на учебната 2022/2023  година 

- еднократни стипендии през втория срок на учебната 2022/2023 година 

 

В съответствие с Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно 

образование в Лесотехническа професионална гимназия, се отпускат: 

 

А. месечни стипендии: 
 

 За постигнати образователни резултати   /чл. 6 т. 1 / 

 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  /чл 6. т.2/ 

 За ученици с трайни увреждания   /чл. 6, т.3 / 

 За ученици без родители    /чл. 6, т. 4/ 

 За ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата 

специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван 

недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през 

учебната година. /чл. 6, т. 5/ 

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

получава само една, по негов избор, въз основа на писмено заявление. 

 

Учениците с право на стипендия по чл.6, т.3,т.4 и т.5 при класиране за стипендия за 

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

 

 

1. За постигнати образователни резултати  

 

 условие за кандидатстване: успех не по-нисък от отличен  5,50 за първия учебен срок и 

до 10 отсъствия по неуважителни причини.   

 класирането се извършва  въз основа на „среден успех на ученика” в низходящ ред 

 

Документите се подават в канцеларията 

 заявление-декларация, подписано от родителя  /попечителя/ на ученика и  заверено 

от класния ръководител  /Приложение 1/ 

 изплаща се от месец февруари на 2023г. до месец юни на 2023 година 

 

2. За подпомагане на достъпа до образование    

 

 условия за кандидатстване: месечен доход на член от семейството за предходните шест 

месеца (август 2022г. – януари 2023г.) да не надхвърля 721,67 лева (средно месечна  

минимална работна заплата за страна за периода), среден успех не по-нисък от много 

добър 4.50 и до 10 отсъствия по неуважителни причини.  

 класиране въз основа на дохода 

 при еднакъв доход, на по-предна позиция се класира ученик с по-висок успех 

 

Документите се подават в канцеларията 

 заявление – декларация  за дохода на семейството /Приложение 1/, подписано 

от родителя (попечителя)  на ученика и заверено от класния ръководител 

 документи, удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 

месеца (август 2022г. – януари 2023г.) както следва: 

- за получените доходите от трудови правоотношения на родителите – 

удостоверение от работодателя за изплатените доходи в периода 01.08.2022г. -  
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31.01.2023г., независимо за какъв период се отнасят,  с пояснение или 

забележка, че това са изплатени доходи в периода 01.08.2022г. – 31.01.2023; 

например: 

- ако дохода се получава в рамките на месеца за който се отнася /това важи най-

вече за бюджетните предприятия/ - дохода за м. 08 е изплатен в м.08, дохода за 

м. 09 е изплатен в м. 09 и т.н. – удостоверението следва да е за начислен и 

изплатен доход за периода от 01.08.2022г. до 31.12.2022г. 

 

- ако дохода се получава в рамките на следващия месец за който се отнася / 

дохода за м. 08 е изплатен в м. 09, дохода за м. 09 е изплатен в м. 10 и т.н. – 

удостоверението следва да е за начислен доход за периода от 01.07.2022г. до 

31.12.2022г., който реално е изплатен в периода от 01.08.2022г. до 31.01.2023г. 

- за получените обезщетения за болнични от родителите - удостоверение от 

НОИ за получените обезщетения в периода 01.08.2022г. - 31.01.2023г.; 

 

- за получените детски и други помощи - удостоверение от Дирекция „СП“ за 

получените помощи в периода 01.08.2022г. - 31.01.2023г.; 

 

- за получените обезщетения от Дирекция „Бюро по труда“ - удостоверение 

от Дирекция „БТ“ за получените обезщетения в периода 01.08.2022г. - 31.01.2023.; 

 

- за родителите без доходи за целия период или за част от периода /месец август 

2022г. – месец януари 2023г./ нотариално заверена декларация; 

 

- при развод на родители - съдебно решение за присъдена издръжка 

 

 изплаща се от месец февруари на 2023г. до месец юни на 2023 година 

 

3. Месечна стипендия за ученици с трайни увреждания  

 

 право на стипендия: установена степен на увреждане 50 и над 50% 

 отпуска се от началото първия срок или на месеца, следващ месеца, през който е 

възникнало основанието за получаване 

 изплаща се цялата учебна година, включително и през неучебните месеци, но не по-

късно от месеца на валидност на документа издаден от органите за медицинска 

експертиза 

 

Документи се подават в канцеларията 

 заявление – декларация  /Приложение 1/, подписано от ученика и родителя 

/попечителя/ 

 документ от органите на медицинската експертиза за установена степен на 

намалена работоспособност  или определена степен и вид на увреждане 50 и 

над 50 на сто 

 

4. Месечна стипендия за ученици без родители или с един родител, чиито 

родител/и са починали, лишени са от родителски права, или са поставени под 

запрещение  

 

 отпуска се от началото на първия срок или от месеца, следващ месеца, през който е 

възникнало основанието за получаване  

 изплаща се през цялата учебна година, включително и през неучебните месеци 

Документи се подават в канцеларията 

 заявление – декларация  /Приложение 1/, подписано от ученика и попечителя 

 копие от актовете за смърт на родителите 

 копие от акт за раждане на ученика 
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5. Месечна стипендия за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по 

защитени от държавата специалности от професии или специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по 

тези специалности през учебната година: 

 

- 8а клас – специалност „МГС“ - защитена специалност, прием за учебната 

2022/2023 година 

 

- 8б клас – специалност „ГЛС“ – специалност с очакван недостиг, прием за 

учебната 2022/2023 година 

 

- 9а клас – специалност „МГС“ – защитена специалност, прием за учебната 

2021/2022 година 

 

 условие за кандидатстване: успех не по-нисък от много добър 4,50 за първия учебен 

срок и до 10 отсъствия по неуважителни причини. 

 Кандидатства се със заявление-декларация /Приложение 4/ 
 

 

Б. еднократни стипендии: 
 целева стипендия за закупуването на учебници в началото на първия 

учебен срок /чл.9, т.1/ 
 

 целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални 
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование /чл.9, т.1/ 
 

 стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 
извънкласната или извънучилищната дейност/чл.9, т.2/ 
 

1. целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни 
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 

 
 условия за кандидатстване: месечен доход на член от семейството за предходните шест 

месеца (август 2022г. – януари 2023г.) да не надхвърля 721,67 лева (средно месечна  

минимална работна заплата за страна за периода. 

  Стипендията се отпуска за покриване на конкретни нужди. 

Документите се подават в канцеларията 

 заявление – декларация  за дохода на семейството /Приложение 2/, подписано 

от родителя (попечителя)  на ученика и заверено от класния ръководител 

 документи, удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 

месеца (август 2022г. – януари 2023г) 

 

2. стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 
извънкласната или извънучилищната дейност 
 

 Право да кандидатстват за този вид стипендия имат ученици, явили се на 
националните и международни кръгове на олимпиади, конкурси и състезания от 
календара на МОН. 

 За стипендията се кандидатства в учебния срок следващ настъпването на 
събитието, чрез представяне на съответния документ (грамота, сертификат, 
медал и други). Кандидатства се със заявление-декларация /Приложение 3/ 

Срокове 

 Срок за подаване на документите: до 22.03.2023г. вкл. 


