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Приложение 3 

към Заповед № РД 09-721/27.02.2018 г. на директора на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък 
 

 
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

 

 

1. Размер на видовете стипендии и период, за който се отпускат: 

1.1. стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията 

и реда за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно 

образование – за ученици с успех Отличен (6,00), са в размер на 30 (тридесет) лева и се 

отпускат за учебните месеци (от месец февруари 2018 г. до 15 май 2018 г. за учениците 

от XII клас и от месец февруари 2018 г. до месец юни 2018 г. вкл. за учениците от VIII, 

IX, X, XI клас) през втория срок на учебната 2017/2018 г.; 

1.2. стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията 

и реда за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно 

образование – за ученици с успех от Отличен (5,50) до Отличен (5,99), са в размер на 

21 (двадесет и един) лева и се отпускат за учебните месеци (от месец февруари 2018 г. 

до 15 май 2018 г. за учениците от XII клас и от месец февруари 2018 г. до месец юни 

2018 г. вкл. за учениците от VIII, IX, X, XI клас) през втория срок на учебната 

2017/2018 г.; 

1.3. стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 33/15.02.2013 г. – месечна 

стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането – за ученици  с успех над Мн. добър (4,50) и доход на член от семейството 

до 468,33 лв. (четиристотин шестдесет и осем лева и тридесет и три стотинки), са в 

размер на 21 (двадесет и един) лева и се отпускат за учебните месеци (от месец 

февруари 2018 г. до 31 май 2018 г. за учениците от XII клас и от месец февруари 2018 г. 

до месец юни 2018 г. вкл. за учениците от VIII, IX, X, XI клас) през втория срок на 

учебната 2017/2018 г.; 

1.4. стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС № 33/15.02.2013 г. – за 

подпомагане на ученици с трайни увреждания, са в размер на 21 (двадесет и един) лева 

и се изплащат само през учебните месеци (от месец февруари 2018 г. до 15 май 2018 г. 

за учениците от XII клас и от месец февруари 2018 г. до месец юни 2018 г. вкл. за 

учениците от VIII, IX, X, XI клас) през втория срок на учебната 2017/2018 г.; 

1.5. стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ПМС № 33/15.02.2013 г. – за 

подпомагане на ученици без двама родители, са в размер на 21 (двадесет и един) лева и 

се изплащат само през учебните месеци (от месец февруари 2018 г. до 15 май 2018 г. за 

учениците от XII клас и от месец февруари 2018 г. до месец юни 2018 г. вкл. за 

учениците от VIII, IX, X, XI клас) през втория срок на учебната 2017/2018 г.; 
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1.6. стипендиите по чл. 4, ал. 2 от ПМС № 33/15.02.2013 г. – за ученици с един 

родител, са в размер на 21 (двадесет и един) лева и се изплащат само през учебните  

месеци (от месец февруари 2018 г. до 31 май 2018 г. за учениците от XII клас и от месец 

февруари 2018 г. до месец юни 2018 г. вкл. за учениците от VIII, IX, X, XI клас) през 

втория срок на учебната 2017/2018 г.; 

1.7. размерът на стипендиите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2  от ПМС № 328/21.12.2017 

г. за  условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно 

образование – за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование и за постигнати високи резултати в учебната, 

извънкласната и  или извънучилищната дейност, се определя от комисията за всеки 

конкретен случай в зависимост от неговата специфика, но не може да бъде по-голям от 

100 (сто) лева и може да се отпуска на един и същ ученик само веднъж през един и същ 

учебен срок, и то само при финансова възможност.  
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