
КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА 

УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 
 

1. СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Заявление по образец, в което е посочен успеха от първи срок на  

учебната 2022/2023 година, заверено с подписа на класния 

ръководител, удостоверяващ отличния успех най-малко 5,50. 

 Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет 

 

2. СТИПЕНДИИ  НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ 

 Заявление по образец, подписано от класния ръководител. За 

ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия - копие 

от смъртния акт на починалите родители. 

 Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет 

 

3. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО 

 

Попълва се  по заявление образец  

 Успех от първи срок на учебната 2022/2023 учебна година – не по 

малко от 4,50 - заверен с подпис на класния ръководител. 

 Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест 

месеца - от м. август 2022 г. до м. януари 2023 г. включително  

 Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи 

по местоживеене, ако не са вписани в декларацията/ за периода от м. 

август 2022 г. до м. януари 2023 г. включително, а ако не са получавани 

- бележка, удостоверяваща това, пак за същия период от м. август 2022 

г. до м. януари 2023 г. включително /. 

 Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното 

обезщетение за периода от м. август 2022 г. до м. януари 2023 г. 

включително  

 Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за 

получаваната пенсия от  м. август 2022 г. до м. януари 2023 г. 

включително  



 Ако родителите нямат никакви доходи да се представи нотариално 

заверена декларация за това 

 При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и 

документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в 

съдебното решение. 

 За да се отпусне социална стипендия, месечният доход на член от 

семейството за периода от м. август 2022 г. до м. януари 2023 г. 

включително трябва да е под установената за страната минимална 

работна заплата осреднена за последните шест месеца. / в случая 

721,67 лв./ 

 Членове на семейството на ученика са бащата, майката, 

непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите 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, с което се съжителства, както и 

непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да 

учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се 

считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на 

новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или 

бащата на ученика, ако живеят с него. 

 Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет 

 

4. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ 

 Заявление по образец, подписано от класния ръководител. 

Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят 

документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на 

получаване на стипендията. 

 Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет 

 
 

 

 

 

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 20.02.2023 Г. 
 

 

 

 

 



До 

Директора 

на НПТГ “Шандор Петьофи” 

гр. Разград 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

от .......................................................................................... , 

живущ/живуща ..............................................................................................................., 

ученик/чка в ...........................клас 

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

предотвратяване на отпадането. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

I. Успех ................................................................................. 

(от предходния срок ) 

II. Семейно положение: 

1. Баща ................................................................................ , 

живущ .................................................................................. , 

работи в ............................................................................... 

2. Майка .............................................................................. , 

живуща ................................................................................ , 

работи в ............................................................................... 

3. Брат ................................................................................. , 

живущ .................................................................................. , 

учи в ............................................................................... 

Сестра ................................................................................. , 

живуща ................................................................................ , 

учи в ............................................................................... 

III. Материално положение: 

Доходите на семейството ми, получени през периода , са: 

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 Кодекса за социално осигуряване без еднократните 

помощи ............лв. 

4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца.............. лв. 

5. Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане лв. 

6. Стипендии ................................................................ лв. 

(без получаваните по силата на постановлението) 

7. Наеми ........................................................................ лв. 

8. Хонорари .................................................................. лв. 

9. Други доходи ............................................................ лв. 

Всичко ............................................................................ лв. 

Месечен доход на член от семейството: ...................лв. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

 

Прилагам: 

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

Дата .......................                             Декларатор: ........................ 

гр. (с.) .....................                            Родител: .............................. 

                                                             (Попечител) ....................... 



 
До 

Директора 

на НПТГ “Шандор Петьофи” 

гр. Разград 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

от ……………………………………………………………………………………… 
/трите имена/ 

ученик в ……… клас, през учебната 2022 / 2023 г. 

 

 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 

 Заявявам желание да получавам стипендия през втори учебен срок на 2022/2023 г. за 

постигнати образователни резултати. Успехът ми в края на първи срок  е …………… 

/…………………………………………………………………………………………………/. 
                                                /С думи/     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  ............2023 г. 

гр. Разград        С уважение: 

                          /……… …………./ 
   

 

 
 

 

Класен ръководител: 

 

Име ……………………….. 

 

Подпис ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До 

Директора 

на НПТГ “Шандор Петьофи” 

гр. Разград 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

от ……………………………………………………………………… 
/трите имена/ 

ученик в ……… клас, през учебната 2022 / 2023 г. 

 

 
 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 

 Изявявам желание да получавам стипендия като ученик без родител/родители, през 

учебната 2022/2023 г. – втори срок. 

 

 

o За пръв път кандидатствам за такава стипендия и прилагам копие от 

смъртният/смъртните актове  и копие от удостоверението ми за раждане 

o Получавал съм такава стипендия през предходни учебни години или 

срокове. 

 

 

/моля, изберете един от посочените варианти и отбележете с „х”/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата   ............2023 г. 

гр. Разград        С уважение: 

                            /……… …………./ 
   

 

 

Класен ръководител: 

 

Име ……………………….. 

 

Подпис ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 



До 

Директора 

на НПТГ “Шандор Петьофи” 

гр. Разград 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

от …………………………………………….……………………… 
/трите имена/ 

ученик в ……… клас, през учебната 2022 / 2023 г. 

 

 

 

 
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 

 Заявявам желание да получавам стипендия за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания през  учебната 2022/2023 г. – втори срок. 
  

 

Прилагам следните документи: 

 

 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............2023 г. 

гр. Разград           С уважение: 

         /……… …………./  

  
 

 

 
 

Класен ръководител: 

 

Име ……………………….. 

 

Подпис ……………………. 


