ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА
И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ ”ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ”
гр. Монтана, ул. “Панайот Хитов” 15A, тел. 303 260, 303 261

З А П О В Е Д
№ 01-69/20.10.2020 г.
гр. Монтана
На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование
и чл. 9, ал.1 от Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Протокол
№ 2 от 19.10.2020 г. от заседание на Ученическия съвет,
ОПРЕДЕЛЯМ
Утвърждавам Предложение с вх. № 353/15.10.2020 г. на Комисията за стипендиите,
назначена със Заповед № РД 01-28/28.09.2020 г. и определям размера, реда и условията за
отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование за учебната
2020/2021 г. в съответствие с предложението на комисията, както следва:
І. Видове стипендии
1. Месечни стипендии
- за постигнати образователни резултати;
- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
- за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
- за ученици без родители или само с един родител.
2. Еднократни стипендии
- за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа
им до образование;
- за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
3. Целеви стипендии
- за покриване на конкретни разходи на ученика, свързани с обучението му.
ІІ. Разпределение на средствата по видове стипендии:
Вид стипендия
За постигнати образователни За отличен успех – 6.00
резултати – 42,6% от общата
сума на стипендии
За отличен успех – 5.50 – 5.99
За ученик без родители
За ученици без родители или
само с един родител

За ученик с един родител

За подпомагане на ученици с трайни увреждания

Разпределение на средствата
51% от сумата за постигнати
образователни резултати
49% от сумата за постигнати
образователни резултати
9.2% от общата сума за
стипендии
Стипендиите се отпускат на
всички правоимащи ученици,
без класиране.
5.1% от общата сума за
стипендии.
Стипендиите се отпускат на
всички правоимащи ученици,
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без класиране.
40.1% от общата сума за
стипендии.
За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
Стипендиите се отпускат след
отпадането
класиране на учениците до
изчерпване на средствата.
За преодоляване от ученика на
еднократни
социални 1% от общата сума за
обстоятелства,
свързани
с стипендии.
достъпа му до образование
Еднократни стипендии
За постигнати високи резултати
от ученика в учебната дейност
1% от общата сума за
или в дейности в областта на
стипендии.
науките,
технологиите,
изкуствата и спорта
1% от общата сума за
Целеви стипендии
стипендии

При липса на кандидати и при остатък от средства за даден вид стипендия, те се
разпределят за другите видове стипендии.

ІІІ. Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии
1. Месечни стипендии
1.1. за постигнати образователни резултати:
- успех отличен 6,00 – за получаване на стипендия през първи учебен срок на учебната
2020/2021 година се взема годишния успех от предходната учебна година, а за втория
учебен срок на 2020/2021 уч. година се взема успеха от първия учебен срок на същата
учебна година;
- успех от отличен 5,50 до отличен 5,99 – за получаване на стипендия през първи учебен
срок на 2020/2021 уч. година се взема годишния успех от предходната учебна година, а
за втория учебен срок на 2020/2021 уч. година се взема успеха от първия учебен срок на
същата учебна година;
- допуснати до 5 неизвинени отсъствия за предходната учебна година или предходния
учебен срок.
1.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
- успех от мн. добър 4,50 до мн. добър 5,49;
- дохода на член от семейството да не е по-висок от МРЗ;
- допуснати до 5 неизвинени отсъствия за предходната учебна година или учебен срок.
1.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
- представяне на решение на ТЕЛК.
1.4. за ученици без родители и за ученици с един родител:
- копие на смъртен акт;
- декларация от родителя, че няма сключен брак или фактическо съжителство.
2. Еднократни стипендии
2.1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа ми до образование:
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-

представена молба от ученика.

2.2 за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта:
- по предложение на класен ръководител или друг член на педагогическия персонал.
3. Целеви стипендии
- Представена молба от ученика с описание на конкретната ситуация, изискваща целово
разходване на средства за обучението му.
ІV. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове
стипендии:
1. Месечни стипендии
1.1. за постигнати образователни резултати:
- успех отличен 6,00 – по низходящ ред, според получените точки до изчерпване на
предвидените средства;
- успех от отличен 5,50 до отличен 5,99 – по низходящ ред според получените точки до
изчерпване на предвидените средства.
Класирането за постигнати образователни резултати се извършва съгласно следната
формула:
Т=2У-НО, където - У - е среден успех на ученика
НО – е брой неизвинени отсъствия
1.2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
Класирането се извършва по низходящ ред до изчерпване на средствата, според получените
точки за класиране по формулата:
Т= МРЗ + 2У – НО, където МРЗ – е минимална работна заплата за страната
ДЧС
ДЧС – е доход на член от семейството
У - е среден успех на ученика
НО – е брой неизвинени отсъствия
1.3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания – стипендията се предоставя без
участие в класиране.
1.4. за ученици без родители и за ученици с един родител – стипендията се предоставя
без участие в класиране.
2. Еднократни стипендии
2.1. за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа
му до образование - стипендията се предоставя на ученици подали молба за такъв вид
стипендия без да участват в класиране, до изчерпване на финансовия ресурс.
2.2. за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта - по предложение на класен
ръководител или друг член на педагогическия колектив до изчерпване на на финансовия ресурс.
3. Целеви стипендии – стипендията се предоставя на ученици подали молба за такъв вид
стипендия без да участват в класиране, до изчерпване на финансовия ресурс.
V. Условия за кандидатстване за стипендии:
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1. За стипендия могат да кандидатстват всички ученици от VIII до XII клас включително.
2. Всеки ученик може да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може да
получава само един вид стипендия, по негово желание, въз основа на писмено заявление.
3. Ученици с трайни увреждания, при класиране за стипендия за постигнати образователни
резултати имат право да получат и 50 на сто от размера и.
4. Ученици без родители, при класиране за стипендия за постигнати образователни
резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
5. Ученици без един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни
резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
6. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
7. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основание за получаване от
ученика на еднократна стипендия и еднократна целева стипендия.
8. Максималният на месечните целеви стипендии се определя във размер до 100 лв., но не
повече от разходите за чието обезпечаване се отпуска.
VІ. Размер на всеки вид стипендия и период на отпускане
1. Месечни стипендии
1.1. За постигнати образователни резултати
- за отличен успех /Отличен 6,00/ – 30,00 лв.;
- за отличен успех /от Отличен 5,50 до Отличен 5,99/ – 25,00 лв.
Месечните стипендии се отпускат от началото на всеки учебен срок от учебната година и
се изплащат месечно за периода на учебните месеци – от първи октомври до тридесети юни
включително.
1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 21,00 лв.
Месечните стипендии се отпускат от началото на всеки учебен срок от учебната година и се
изплащат месечно за периода на учебните месеци – от първи октомври до тридесети юни
включително.
1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – 21,00 лв.
Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за получаването й, и се изплаща и за периода на неучебните месеци.
1.4. за ученици без родители и за ученици с един родител – 21,00 лв.
Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за получаването й, и се изплаща и за периода на неучебните месеци.
VІ. Необходими документи за кандидатстване за участие в класиране
1. Месечни стипендии
1.1. За постигнати образователни резултати
- молба – декларация.
1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
- молба – декларация;
- документи, удостоверяващи средномесечния доход на член от семейството, чрез служебни
бележки за доходите на родителите за предходните 6 месеца, или служебни бележки за
регистрация на безработни родители в бюрото по труда. Документите трябва да бъдат с
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изходящ номер и печат, или да се представи справка от НОИ или НАП за осигурителния доход
през визирания по - горе период;
- документи, удостоверяващи, че братята или сестрите са ученици или студенти.
Забележка:
- „Членове на семейството на ученика“ са бащата, майката, непълнолетните или
нетрудоспособните 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. Когато 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.
- Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6
месеца въз основа на заявление-декларация.
- Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на
месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
- 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.
1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
- молба – декларация;
- представяне на решение на ТЕЛК.
1.4. за ученици без родители и за ученици с един родител
- молба – декларация;
- копие на смъртен акт;
- декларация от живия родител, че няма сключен брак или фактическо съжителство.
2. Еднократни стипендии
2.1. за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование:
- молба до комисията по стипендиите с описание на конкретните социални обстоятелства.
2.2. за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта:
- представяне на мотивирано предложение до комисията по стипендиите от класен
ръководител или друг педагогически специалист.
3.Целеви стипендии
- молба до комисията по стипендиите с описание на конкретната необходимост и вида на
разходо – оправдателните документи.
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Настоящата заповед в еднодневен срок от издаването и да се публикува от г-жа Йонка
Маркова на интернет-страницата на училището. Към заповедта да се публикуват формулярите
за кандидатстване за стипендия.
Заповедта да се приложи на информационното табло за учениците от Симеонка Бончева –
ЗАС .
Копие на заповедта да се връчи на членовете на Комисията по стипендиите, назначена със
Заповед № РД 01-28/28.09.2020 г. за изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мая Борисова на длъжност старши учител
общообразователен учебен предмет.
Инж. Красимира Каменова
Директор на ПГСАКН – Монтана
Запознат/Име, Фамилия
Мая Борисова
Диляна Иванова
Веселина Заркова
Наталия Петрова
Николай Николов
Йонка Маркова
Симеонка Бончева

Дата:

Подпис:
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