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СЪОБЩЕНИЕ 
 

ОТНОСНО: отпускане на стипендии в ППМГ „Акад. Никола 
Обрешков“ – град Бургас 

 
  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 
 
 Във връзка със зачестили въпроси, относно основанията за определяне на 
размера на стипендиите в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас 
Ръководството на гимназията е длъжно да направи следните разяснения: 

 
1. През последните няколко години размерът на стипендиите беше определен в 

максимално допустимите стойности, без значение от вида на отпуснатата стипендия. 
2. От учебната 2017/2018 година постъпващите в VІІІ клас ученици постъпват в 

гимназията след завършено основно образование и придобиват право да кандидатстват 
за стипендия по реда на ПМС № 33. 

3. За съжаление, до този момент, не са отпуснати средства за покриване на 
разходите, необходими за изплащане на техните стипендии. 

4. Водени от своята загриженост към всички ученици в гимназията не допуснахме 
дискриминирането на която и да е група ученици, попадаща в категориите, описани в 
Постановлението. 

4. Напомняме, че при условията и по реда на Постановление № 33 от 15 
февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 
завършено основно образование се отпускат стипендии на ученици в дневна и 
индивидуална форма на обучение след завършено основно образование. 

5. Учениците нямат право на стипендия, когато: 
- прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест; 
- имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване 

на наказанието. 
6. Месечните стипендии са: 
6.1. за постигнати образователните резултати; 
6.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането; 
6.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 
6.4. за ученици без родители или с един родител.  
Стипендиите по т. 6.1 и 6.2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или 

от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните 
месеци. 

Стипендиите по т. 6.3 и 6.4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, 
през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат и за периода 
на неучебните месеци. 

Стипендиите по т. 6.1 и 6.2 се предоставят след класиране на учениците. За 
всеки вид стипендия по т. 6.1 и 6.2 се извършва отделно класиране. 
 С решение на Комисията по стипендии в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град 
Бургас от 10.11.2017 г. разпределението на месечните суми за стипендия за постигнати 
образователни резултати по успех е както следва: 

- от 5.50 до 5.74 – 30.00 лева 
- от 5.75 до 5.99 – 34.00 лева 
- за 6.00 – 40.00 лева 

 Стипендиите, отпуснати т. 6.2, 6.3 и 6.4 са в размер на 40.00 лв. 
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