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Разпределение на средствата за стипендии 

за периода от месец февруари 2017 г. до месец юни 2017 г. на учебната 2016/2017 г. 

в ППМГ „Никола Обрешков“, град Казанлък 

 

 Към 24.02.2017 г.  бюджетните средства за делегирани от държавата дейности по §§ 40-00 

стипендии за ученици  в ППМГ „Никола Обрешков“, Казанлък, за цялата  бюджетна 2017 г. са 

в размер на 29 677,00 лв. (309 броя ученици х 87,00 лв. ЕРС за 2017 г. = 26 883,00 лв. + 2 794,00 

лв. преходен остатък от 2016 г.) 

 На касова основа месец януари 2017 г. са изплатени стипендии за месец януари 2017 г. в 

размер 6 875,00 лв. (6 470,00 лв. по ПМС № 33/15.02.2013 г. за условията за получаване на 

стипендии от учениците след завършване на основно образование + 405,00 лв. по Наредба за 

условията и реда на осъществяване на закрила на деца с изявени дарби). 

 За периода от месец февруари 2017 г. до месец декември  2017 г. остават средства за 

изплащане на стипендии, изчислени на базата по ЕРС за 2017 г., в размер на 22 802,00 лв.  

 I. Разпределение на средства за стипендии по видове: 

 Разпределението на средствата  за втория  учебен срок на учебната 2016/2017 г.  (в 

периода от февруари 2017 г.  до юни 2017 г. на начислена и касова основа) на основание ПМС № 

33/15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на 

основно образование да бъде в размер до 19 192,00  лв. (деветнадесет хиляди сто деветдесет и два  

лева).  

 Разходите за стипендии да се разпределят, както следва: 

1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати по чл. 4, ал. 1, т. 1 от 

ПМС № 33/15.02.2013 г. за втория учебен срок да получават ученици от  X  до XII клас, както 

следва: 

 - ученици с успех 6,00 – общо средства в размер до 4 800 лв. (четири хиляди  и осемстотин 

лева); 

 - ученици с успех от 5,81 до 5,99 – общо средства в размер до 6 060,00 лв. (шест  хиляди и 

шестдесет  лева); 

 - ученици с успех от 5,50 до 5,80 – общо средства в размер до 6 531,00 лв. (шест хиляди 

петстотин тридесет и един лев).  

 2. Месечни стипендии за подпомагане на достъпа до  образование и предотвратяване 

на отпадането по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 33/15.02.2013 г. за втория учебен срок да 

получават ученици от  X  до XII,  както следва: 
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 - ученици с успех 4,50 и над 4,50 и доход на член от семейството до 426,67 лв. 

(четиристотин двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), общо средства в размер до 

798, 00 лв. (седемстотин лева); 

 3. Месечни стипендии за ученици  с един  родител по чл. 4, ал. 2 от ПМС № 

33/15.02.2013 г. за втория  учебен срок да получават  ученици от  X  до XII клас, както следва: 

 - ученици  с един родител – общо средства в размер до 903,00 лв. (деветстотин и три  лева).  

 4. За еднократни стипендии  по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 33/15.02.2013 г. за втория учебен 

срок – общо до 100,00 лв. (сто  лева), след решение на педагогическия съвет. 

 Всички разходи за стипендии, съгласно ПМС № 33/15.02.2013 г.  за втория срок на 

учебната 2016/2017 г. (месеците от февруари 2017 г. до юни 2017 г.) следва да не надвишават на 

начислена и  касова основа общо сумата от 19 192,00 лв. (деветнадесет хиляди сто деветдесет и 

два лева). 

 II. Определям размера на месечната стипендия по видове за периода от месец 

февруари 2017 г.  до месец май/юни 2017 г.: 

 1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати по чл. 4, ал. 1, т. 1 от 

ПМС № 33/15.02.2013 г. за втория учебен срок да получават ученици от X до XII клас, както 

следва: 

 - за ученици с успех 6,00 в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) на ученик; 

 - за ученици с успех от 5,81 до 5,99 в размер на 30,00 (тридесет лева) на ученик; 

 - за ученици с успех от 5,50 до 5,80 в размер на 21,00 лв. (двадесет  и един лев) на ученик. 

 2. Месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване 

на отпадането по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 33/ 15.02.2013 г. за втория учебен срок да 

получават ученици от X до XII клас, както следва: 

 - за ученици с успех над 4,50 и доход на член от семейството до 426,67  лв.  (четиристотин 

двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) за периода от месец август 2016 г. до месец 

януари 2017 г.  в размер на 21,00 лв. (двадесет и един лев) на ученик;  

 3. Месечни стипендии за ученици  с един  родител по чл. 4, ал. 2 от ПМС № 

33/15.02.2013 г. за втория учебен срок да получават  ученици от X до XII клас, както следва: 

  - за ученици с един родител в размер на 21,00 лв. (двадесет и един лев) на ученик; 

 4. Еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 33/15.02.2013 г. за втория учебен 

срок може да  получат  ученици до 100,00 лв. (сто лева) при финансова възможност и след 

решение на педагогическия съвет за всеки отделен кандидат. 

 

  


