
           Код по НЕИСПУО 1690178 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

за необходимите документи, които трябва да се представят при кандидатстване 

за стипендия за  II-ия учeбен срок на учебната 2021/2022 год. 
/кандидатстват ученици от VIII до XII клас/ 

 

 

 по т. 1 – за постигнати образователни резултати (отличен успех) 
• Минимален успех на ученика – отличен  5,80  за  първия срок на учебната 2021/2022 год. 

      по т. 2 – за подпомагане на достъпа до образование и       

предотвратяване на отпадането (социална) 
• Минимален успех на ученика – мн. Добър 4,90 за първия срок на учебната 2021/2022 год..    

• Служебни бележки за брутния доход на родителите за периода – август 2021 г. – януари 

2022 г. /6 месеца/, който за един член от семейството е 3900 лв. Служебните бележки са: 
- Служебна бележка от работодател, която  съдържа точния адрес за кореспонденция на 

фирмата, издала документа и идентификационния номер  

- Безработните  лица представят служебна бележка за регистрация в бюрото по труда 

през целия изискван период и получените обезщетения от работодателя или от НОИ. В 

останалите случаи декларации за безработни и/или нулев  брутен  доход  се  приемат само 

с нотариална заверка 

- Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ за получените през 

периода пенсии по месеци 

- Работещите и получаващи пенсия лица с трайно намалена работоспособност , 

представят документ от работодателя  и от НОИ, без добавките за чужда помощ 

- Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи  

в съответната валута, преведен на български език от лицензиран преводач 

- Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, 

представят документ за регистрация като земеделски производител и клетвена 

декларация свободен текст за размера на получения доход през изисквания период 

- За търговци, занаятчии, свободни професии и други се подава декларация свободен 

текст, която съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и копие на 

идентификационния  номер на фирмата, като доходът се формира съгласно Закона за 

корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. задължително се 

посочват и получените дивиденти 

• При разведени родители се представя доходът на родителя,  на когото са присъдени 

родителските права, копие на решението на съда за развод и клетвена декларация 

свободен текст от родителя за получената през изисквания период издръжка от другия 

родител 

• За получените  помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба 

„Социално подпомагане“ 

• Служебна  бележка на брат/сестра, (ако е ученик) от учебното заведение – получавал ли 

е стипендия през изминалите 6 (шест) месеца– от август 2021 г. до януари 2022 г. и в 

какъв размер 

• Копие на акт за раждане на брат/сестра, ако е до 7 годишна възраст 



Заявление –декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от 

родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи. 

 Членове на семейството са: 
бащата; майката; непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри; при повторен брак 

новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, 

ако живеят с него; пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия 

съпруг/съпруга или  на лицето, с което се съжителства, ако продължават да учат за придобиване 

на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. 

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се 

включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: 
 доходи от трудови правоотношения; от стопанска дейност като едноличен търговец или от 

друга дейност; от наеми или от друго имущество, предоставяно за ползване (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 Кодекса за социално осигуряване, 

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

постановлението.   

 по т.3 – за подпомагане на ученици с трайни увреждания 
• Не се подава заявление-декларация, или при възникване на основанието за получаването им; 

 

по т.4 – за ученици без родители 

• Не се подава заявление-декларация, или при възникване на основанието за получаването им; 

 

по т.5 – за ученици само с един родители 

• Не се подава заявление-декларация, или при възникване на основанието за получаването им. 

 

по т.6 – за ученици в паралелки, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда – VIIIе, IXе и Xе клас (приложение 4) 

• Минимален успех на ученика – мн. добър  4,70  за първия срок на учебната 2021-2022 г. 

 

Когато ученик е класиран за стипендия по т.3, 4, 5 или 6, и едновременно за стипендия за 

постигнати образователни резултати, имат право да получат и 50 % от размера й, като трябва да 

подадат Заявление-декларация по образец (Приложение 1) с посочен успех, заверен от класния 

ръководител. 

ВАЖНО: Служебна бележка от банка с актуална банкова сметка на учениците 

се представя само при промяна на същата. 
 

Заявленията са качени на сайта на гимназията. След попълването на заявленията от ученика и 

родителя, класният заверява успеха на ученика. 

 

Декларациите с прикрепените документи са придружени със списък на учениците, подали       

заявление – декларация и се предават от класния  ръководител в канцеларията, които се завеждат във 

входящата книга. 

 

Срок за подаване на всички заявления – декларации 
 

02.03.2022 г. 


