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ПРОЦЕДУРА:ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ 

ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД „СТИПЕНДИИ”2022/2023 г. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 В гимназията съществува фонд “Стипендии”, в който средствата се предоставят 

целево от Община Пловдив като ПРБК ежегодно.  

 Въз основа на Постановление № 328  от 21 декември 2017 г.за условията и реда 

за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 

/Обн. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017 г./,  училищната комисия по стипендиите 

определя конкретните правила и условия за отпускане на стипендии на 

учениците. 

 В гимназията се отпускат следните стипендии: 

o За постигнати образователни резултати(за отличен успех)   

o За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането(социални стипендии)  

o За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането (целева стипендия)   

o За ученици без родители  

o За подпомагане на ученици с трайни увреждания  

o Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование вкл. 

целева стипендия 

o Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната и извънучебната дейност вкл. целева стипендия 

 Тази процедура регламентира условията и реда за финансовото управление и 

контрол върху средствата от фонд «Стипендии» в училището. 

 За спазването и контрола на процеса отговаря директорът на училището и 

главния счетоводител. 

 Промените в тази инструкция стават със заповед на директора на училището. 

 Копие от тази процедура се предоставя на всички лица, имащи отношение към 

процеса. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА 

РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФОНД “СТИПЕНДИИ” : 

 В началото на всяка учебна година директорът определя Комисия по 

стипендиите със заповед, в чийто състав се включват педагогическите 

специалисти, предложени от Педагогическия съвет и представител на 

счетоводството. 



 Комисията по стипендиите определя разпределението на общия фонд 

“Стипендии” по отделни видове, условията, правилата/процедурите/, сроковете, 

критериите за определяне на учениците, които ще получават стипендии 

/стриктно спазвайки разпоредбите на Постановление №328/21.12.2017 г./,най-

късно 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за 

кандидатстване.Комисията представя предложенията си на директора във вид на 

доклад, който се завежда с входящ номер в гимназията. 

 Директорът разглежда доклада и го предоставя на ученическия съвет на 

училището. При установена необходимост прави мотивирано становище и 

указания към комисията, които са задължителни за нея.  

 Директорът утвърждава със заповед предложенията на комисията в срок до 17 

дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване. 

 Заповедта се обявява на видно място в училището и се публикува в интернет 

страницата на гимназията в 3 – дневен срок от издаването й, но не по-късно от 

14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване. 

 Класните ръководители изготвят списъци-предложения с кандидатите за 

стипендии, в които посочват трите им имена и вида на стипендията, за която 

кандидатстват. Придружават списъците с документите на кандидатите. 

Списъците се завеждат в гимназията и получават входящ номер, а след това се 

предават от класните ръководители на председателя на комисията по 

стипендиите. 

 След като изтече крайния срок за подаване на документите Председателят на 

комисията ги предоставя на счетоводителя, който в качеството си на член на 

комисията по стипендиите прави проверка на пълнотата на документите, 

точността на направените изчисления. Уведомява председателя за наличието на 

пропуски, а той от своя страна уведомява класните ръководители, които 

запознават кандидатите с тях. 

 В рамките на седем дни кандидатите имат право да отстранят пропуските. След 

този срок комисията има правото да отхвърли документите поради наличието на 

пропуски в тях. 

 При необходимост комисията извършва проверка на място за някои специфични 

случаи на предложения за отпускане на стипендия. 

 Комисията предлага на директора учениците, на които да се отпусне месечна 

стипендия/различните видове/, разглежда предоставени документи и за 

еднократни стипендии без класиране. Комисията се ръководи от възприетите 

критерии за класиране, като и приетите размери на стипендиите в общите 

правила за отпускане не стипендиите преди началото на кампанията по приема. 

 Комисията отправя предложение до Директора във вид на доклад с имената на 

учениците, имащи право на получаване на стипендия, вида й, размера и както и 

периода на изплащане, имената на учениците, които не са допуснати до 

класиране или не са класирани с причините за това.Докладът задължително се 

завежда с входящ номер в гимназията. 

 Въз основа на доклада и съществуващата нормативна уредба в областта на 

стипендиите Директорът издава заповед, с която определя учениците, които ще 

получат стипендия по видове, размер и срок. 

 Заповедта се съобщава на учениците на официално място в гимназията или 

лично от класния ръководител. 

 На основата на тази заповед се изискват от Община Пловдив като ПРБК 

необходимите средства за изплащане на  стипендии, които се получават касово 

като стипендиантите се подписват в книгата за получените стипендии. Книгата 

се води от касиера. 



 Управлението и контрола върху изразходването на средствата от фонд 

“Стипендии” се осъществява от директора и главния счетоводител чрез 

съпоставка между размер на изплатените средства и предоставените чрез фонд 

„Стипендии”. 

 Размера на изплатените стипендии се осчетоводява целево по сметка 

“Стипендии” в счетоводството на гимназията. 

 Документацията относно изплатените стипендии се съхранява заедно със 

счетоводните документи в папка “Каса в лв.” , а за начислението на средствата в 

папка “Заплати и стипендии”. 

 Допуска се изплащане на стипендии за един родител или без родители, както и 

за трайни увреждания за минал период, но не по-късно от текущата календарна 

година, в която е възникнало основанието за получаване на стипендията. 

 

 

 

 

 


