
 
КРИТЕРИИ  

ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ 

 

I. ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ 
1. Основни критерии: 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия; 

 Отпускат се по предложение на класния ръководител и след решение на комисията. 
2. Допълнителни критерии: 

 Спазва Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“ 

3. Необходими документи: 

 Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител, проверено и 

подписано от класен ръководител и/или учител и се гласува от Педагогичския съвет. 

 
II. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И  ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ОТПАДАНЕТО (социална) 
1. Основни критерии: 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия; 

 Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия; 

 Ученикът да има среден месечен доход на член от семейството не по-голям от минималната работна 

заплата за страната (710 лева към м. октомври 2022 г.). Доходът се определя от предходните  6  
месеца. 

2.  Допълнителни критерии: 

 Средният успех на ученика да е не по-нисък от Много добър 4.50; 

 За постъпилите в VIII клас през учебната 2022/2023 г., за първи учебен срок, право да 

кандидатстват имат ученици, които са постигнали общ брой точки  150 от НВО по БЕЛ и 

математика.  

3. Необходими документи: 

1. Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител, проверено и 
подписано от класен ръководител; 

2. Ксерокопие  на акт /удостоверение/ за раждане на ученика; 

3. Ксерокопие на актовете за раждане на всички братя и сестри; 

4. За учащите членове на семейството се прилага Служебна бележка от учебното заведение; 
5. За непълнолетните членове на семейството се прилага ксерокопие на Акт за раждане; 

6. За нетрудоспособните  членове на семейството се прилага ксерокопие на решение на медицинска 

комисия; 

7. В зависимост от декларираните доходи: 

 Служебна бележка за брутния доход на родителите: за 1-ви срок от м.април 2020 г. до м.септември 

2022 г. включително; за 2-ри срок от м.август 2022 г. до м. януари 2023 г. включително /от работодател/; 

 Служебна бележка за получени обезщетения и помощи по реда на Закона за социално подпомагане 

без еднократните помощи /от НОИ/ - ако са декларирани такива; 

 Служебна бележка  за месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца 

/от служба Социално подпомагане / - ако са декларирани такива; 

 Ксерокопие на свидетелство за граждански брак на родителите или удостоверение за семейно 

положение на родителите; 

 Всеки деклариран доход, освен изброените по-горе  се удостоверява със съответен документ. 

 
III. ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Основни критерии: 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия; 

 Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия; 



 Средният успех на ученика да не е по-нисък от Отличен 5,50. За постъпилите в VIII клас през 

учебната 2022 / 2023 г., за първи учебен срок, средният успех се определя като средно аритметично от 

предметите изучавани в VII клас от свидетелството за основно образование. 

2. Допълнителни критерии: 

 За постъпилите в VIII клас през учебната 2022 / 2023 г., за първи учебен срок, право да кандидатстват 

имат ученици, които са постигнали общ брой точки 180 от НВО по БЕЛ и математика.  

 Спазва Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“ 
3. Необходими документи: 

 Заявление-декларация по образец,  подписано от родител/настойник/попечител, проверено и 

подписано от  класен ръководител. 

IV. ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ / С ЕДИН РОДИТЕЛ 
 

1. Основни критерии: 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия; 

 Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия; 

 Да е ученик, чиито родители/родител са починали, лишени от родителски права или поставени под 

пълно запрещение. 

2. Допълнителни критерии: 

 Спазва Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“ и няма наложени санкции за предходен период. 
3. Необходими документи: 

 Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител, проверено и 

подписано от класен ръководител; 

 Ксерокопие на документ, доказващ едно от следните обстоятелства: 

o смъртен акт на починали /починал / родител; 

o лишаване на родители /родител / от родителски права; 

o родители /родител/   поставени / поставен под пълно запрещение. 

 

V. ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 
1.  Основни критерии: 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия; 

 Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия; 

 Да е налице анатомично, физиологично или психическо увреждане, в резултат на което ученикът  
е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начина и в степен възможни за здравия човек и 

за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена трудоспособност или са 

определили вид и степен на увреждане 50% и над 50% (в рамките на валидността на медицинския 
документ). 

2. Допълнителни критерии: 

 Спазва Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“ 

3.  Необходими документи: 

 Заявление-декларация по образец, подписано от родител/настойник/попечител, проверено 

и подписано от класен ръководител. 

 Медицинска експертиза за установена степен на намалена трудоспособност (валиден 

медицински документ). 

 

VI. ЗАЩИТЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ИЛИ 
СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДЕСТИГ ОТ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА  НА ТРУДА, Професия: Десенатор на текстил, Специалност: 
Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия  

1. Основни  критерии: 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия; 

 Да са спазени обявените срокове за кандидатстване за стипендия; 

 Ученикът да отговаря на Общите условия за отпускане на стипендия и да е ученик в  XI и ХII 

клас през учебната 2022/2023 година по професия - ДЕСЕНАТОР НА ТЕКСТИЛ, специалност - 
КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ 

2. Допълнителни  критерии:  

 Спазва Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“; 

 Средният успех на ученика да не е по-нисък от Много добър 5.25.  

3. Необходими документи 
 Заявление-декларация по образец,  подписано от родител/настойник/попечител, проверено и 

подписано от  класен ръководител. 


