Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр.Севлиево

ЗАПОВЕД
№ РД- 04-434 / 10.02.2022 г.,
Севлиево
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл. 9, ал.1 от ПМС 328/21.12.2017 г. за
условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

УТВЪРЖДАВАМ
Следните предложения на комисията за стипендии по чл.8 ал.1 и ал.2 от
Постановление № 328 на Министерския съвет от 21 декември 2017 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
1. Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране
на учениците за различни видове стипендии:
А) за месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
- успех не по - нисък от Отличен (5,50) от първия срок на 2021/2022 учебна година ;
- да няма наложени наказания чл.199 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗПУО, чл.160 ал.1
т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и чл.169 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от Правилника за дейността на
училището през настоящата учебна година;
Б) за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането:
- месечен доход на член на семейството не по – висок от размера на минималната
работна заплата осреднена за предходните шест месеца-за периода 01.08.2021 г. 31.01.2022 г. - 650.00 лв;
- успех не по - нисък от Добър (4,00) от първия учебен срок;
В) за месечна целева стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането:
- месечен доход на член на семейството не по – висок от размера на минималната
работна заплата осреднена за предходните шест месеца-за периода 01.08.2021 г. 31.01.2022 г. - 650.00 лв;
- успех не по - нисък от Добър (4,00) от първия учебен срок;

Г) за месечна стипандия за ученици, които са приети за обучение в VIII клас
по защитените от държавата специалности от професии или специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и
се обучават по тези специалности през учебната година:
- да няма допуснати над пет отсъствия по неуважителни причини месечно.
Ученикът губи стипендията за съответния месец.
Д) за месечна стипендия за ученици,които се обучават в дуална система на
обучение в класовете от първи гимназиален етап:
- да няма допуснати над пет отсъствия по неуважителни причини месечно.
Ученикът губи стипендията за съответния месец.
Е) за еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:
- месечен доход на член на семейството не по – висок от размера на минималната работна
заплата осреднена за предходните шест месеца - за периода 01.08.2021 г. - 31.01.2022 г. 650.00 лв.;
- редовно посещение на учебни занятия;
Ж) за еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в
учебната, извънкласната или извънучилищната дейност:
- класиран на първо, второ или трето място на общински, областни, национални
или международни състезания и конкурси и участвал от името на училището през
настоящата или предходната учебна година;
- да няма наложени наказания чл.199 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗПУО, чл.160 ал.1
т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и чл.169 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от Правилника за дейността на
училището през настоящата учебна година;
З) за еднократна целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:
- месечен доход на член на семейството не по – висок от размера на минималната
работна заплата осреднена за предходните шест месеца - за периода 01.04.2021 г. 30.09.2021 г. - 650.00 лв;
- редовно посещение на учебни занятия;
И) за еднократна целева стипендия за постигнати високи резултати от
ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност:
- класиран на първо, второ или трето място на общински, областни, национални
или международни състезания и конкурси и участвал от името на училището през
настоящата или предходната учебна година;
- да няма наложени наказания чл.199 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗПУО, чл.160 ал.1
т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и чл.169 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от Правилника за дейността на
училището през настоящата учебна година;

2. За всеки вид стипендия да се извършва отделно класиране.За стипендии по т1 Г и
т.1 Д) не се извършва класиране.
3. Размерът на всеки вид стипендия да е:
А Размерът на всеки вид стипендия да е:
 за месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
- за успех Отличен (6,00) – от 21 лв. до 60 лв.;
- за успех Отличен (5,50 – 5,99) – от 21 лв. до 40 лв.;
 за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането:
- от 21 лв. до 40 лв.;
 за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
- от 21 лв. до 40 лв.;
 за месечна стипендия за ученици без родител/и:
- от 21 лв. до 40 лв.;
 за месечна стипендия за ученици,които се обучават в дуална система на
обучение в класовете от първи гимназиален етап
- от 21 лв. до 40 лв.;
 Месечна стипендия за ученици, които са приети за обучение в VIII клас
по защитените от държавата специалности от професии или специалности
от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година
- от 21 лв. до 40 лв.;
 за месечна целева стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането:
- от 21 лв. до 40 лв.;
 за еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:
- до 100 лв.;
 за еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в
учебната, извънкласната или извънучилищната дейност:
- до 100 лв.;
 за еднократна целева стипендия за преодоляване от ученика на
еднократни

социални

обстоятелства,

свързани

с

достъпа

му

до

образование:
- до 100 лв.;
 за еднократна целева стипендия за постигнати високи резултати от
ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност:
-до 100 лв.;

4. Месечните стипендии за постигнати образователни резултати, за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, за ученици, които се обучават в
дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап и за ученици приети
за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или
специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година да се отпуснат от
01.10.2021 г. и от 01.02.2022 г. и да се изплащат месечно за периода на учебните месеци:
01.10.2021 г. – 30.06.2022 г.
5. Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за
ученици без родител/и да се отпуснат от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. и от началото на
месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им:
6. Документите за кандидатстване:
 за месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
 за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането :
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- справки, удостоверения и др. документи за получените доходи от семейството за
предходните шест месеца;
 за месечна целева стипендия за подпомагане на достъпа до образование
и предотвратяване на отпадането :
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- справки, удостоверения и др. документи за получените доходи от семейството за
предходните шест месеца;
 за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- копие на решение на комисия за ТЕЛК;
 за месечна стипендия за ученици без родител/и:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- копие на смъртен акт на починали родители или акт, удостоверяващ лишаване от
родителски права или поставени по пълно запрещение родители;
 за месечна стипендия за ученици, които се обучават в дуална система на
обучение в класовете от първи гимназиален етап
-- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
 Месечна стипандия за ученици, които са приети за обучение в VIII клас
по защитените от държавата специалности от професии или специалности
от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година

- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
 за еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- мотивирано предложение на класния ръководител;
- справки, удостоверения и др.документи за получените доходи от семейството за
предходните шест месеца;
 за еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в
учебната, извънкласната или извънучилищната дейност:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- мотивирано предложение на класния ръководител;
- ученическо портфолио, съдържащо копие на отличията, удостоверяващи класиране на първо, второ или трето място на общински, областни, национални или
международни състезания и конкурси от името на училището през настоящата учебна
година;
 за еднократна целева стипендия за преодоляване от ученика на
еднократни

социални

обстоятелства,

свързани

с

достъпа

му

до

образование:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- мотивирано предложение на класния ръководител;
- справки, удостоверения и др.документи за получените доходи от семейството за
предходните шест месеца;
 за еднократна целева стипендия за постигнати високи резултати от
ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност:
- заявление – декларация по образец (Приложение 3);
- мотивирано предложение на класния ръководител;
-ученическо портфолио, съдържащо копие на отличията, удостоверяващи
класиране на първо, второ или трето място на общински, областни, национални или
международни състезания и конкурси от името на училището през настоящата учебна или
предходната учебна година;
7. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за
получаване от ученика на еднократна стипендия и еднократна целева стипендия.
8. Средствата за целевите стипендии да се предоставят целево на ученика за
покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му. Разходите, за които се
отпускат стипендиите се доказват с разходооправдателни и други документи,
удостоверяващи изразходването им по предназначение.
9. Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия да се извършва
отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия, която не се предоставя
целево на учениците.

10. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е
представен документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или от
неговия законен представител - ако ученикът не е пълнолетен.
11. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,
включително месечна целева стипендия, но може да получи по избор въз основа на
писмено заявление само една от стипендиите.
12. Ученик с право на месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т.3, т.4,т.5 и т.6 от
Постановление №328 на МС от 21.12.2017г. при класиране за стипендия за постигнати
образователни резултати имат право да получават и 50 на сто от размера й.
13. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
14. Еднократна стипендия за един и същ ученик може да се отпуска само веднъж в
рамките на един учебен срок.
15. Размерът за еднократните стипендии да не е по- голям от 10 на сто от
средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.
16. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление - декларация с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на
училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
17. Срок за подаване на документите за кандидатстване:
21.02.2022 г. -28.02.2022 г.
II.Заповедта по ал.1 да се обяви на видно място в училището и да се публикува на
интернет страницата на училището в срок до 14.02.2022 г.
III.Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на инж.Веска Йорданова
Николова – на длъжност заместник – директор УД.
IV.Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за
сведение и изпълнение, от Иваничка Минчева Терзиева - на длъжност Секретар.
ДИРЕКТОР:
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