
НГПИ „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” - ТРЯВНА 

 

Условия за получаване на 

стипендии 

На основание на Постановление № 33/15.02.2013 г. за условията за получаване на 

стипендии от учениците е необходимо да представят следните документи: 

 

1. Доход на членовете на семейството за периода     

01.03.– 31.08. за І-ви срок и от 01.08.– 31.01.за ІІ-ри срок 

2.  Членове на семейството на ученика са бащата, майката, 

непълнолетните или нетрудоспособни 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. Ако 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. 

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

включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи 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. Заявлението-декларация 

за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на 

ученика и към него да се приложат съответните документи. 

3. Право на кандидатстване за стипендия имат ученици с успех не по-

нисък от добър /3,50/  за миналата учебна година. 

4. Заявление-декларацията се подписва от родителя. 

5. Ученици с успех не по-нисък от 5,50 за миналата учебна година 

попълват декларация подписана от кл.ръководител. 

6. Право на стипендии имат само ученици след завършен 8 клас. 

7. Ученици с 1 родител подават Заявление-декларация в канцеларията с 

копие от смъртния акт само в началото на учебната година. 

 

 



СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за І-ви срок до  30.09. 

                                          за ІІ-ри срок до 15.02. 


