
 

 

 

 

 

 

ЗЗ АА ПП ОО ВВ ЕЕ ДД   
№ 0034 

гр. Ямбол, 09 октомври 2019 г. 

 

 

  

 На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, 

във връзка с чл. 9 на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и 

реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование Обн. 

- ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г. и Протокол № 1/01.10.2019 г. на 

училищната комисия за стипендиите, назначена със заповед на директора № 

0012/26.09.2019 г. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :  

 

1. Отпускане на следните стипендии за: 

1.1. постигнати образователни резултати; 

1.2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

1.3. подпомагане на учениците с трайни увреждания; 

1.4. ученици без родители; 

1.5. ученици в дуална система на обучение в класовете на първи гимназиален 

етап. 

2.  Средствата по видове стипендии да бъдат разпределени както следва: 

От средствата за стипендии, определени в бюджета на училището в размер на 

6092,00 лева, приоритетно, без да се извършва класиране, се осигуряват стипендиите по т. 

1.3 и т. 1.4. Останалите средства се разпределят както следва 40% по т.1.1 и по 30% за 

стипендиите по т.1.2 и т. 1.5. 

3. Размер на стипендии по видове: 

Вид на стипендията Размер Период 

1.1. за постигнати образователни резултати 40,00 лв м. 10.2019-м.02.2020 г. 

1.2. за подпомагане достъпа до образование и предот-

вратяване на отпадането 

30,00 лв м. 10.2019-м.02.2020 г. 

1.3. за ученици без родители 40,00 лв м. 10.2019-м.09.2020 г. 

1.4. за подпомагане на ученици  с трайни увреждания 40,00 лв м. 10.2019-м.09.2020 г. 

1.5. ученици в дуална система на обучение в класовете 

на първи гимназиален етап 

30,00 лв м. 10.2019-м.02.2020 г. 

       

БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 663162 http://ptg-yambol.bg ,E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 
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4. Критерии за допускане до класиране за месечните стипендии: 

1. Критерии за допускане до класиране за стипендия за постигнати  високи 

образователни резултати: 

- единствен критерий е успехът на ученика, който не трябва да е по – нисък от 

отличен 5,50;  

2. Критерии за допускане до класиране  за  стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането: 

- месечен доход на член от семейството, който не трябва да бъде по- голям от 

минималната работна заплата за страната за 6 месеца назад (560,00 лв.); 

- успехът на ученика за предходната учебна година да не е по-нисък от много добър 

4,50. 

3. Отпускането  на стипендия на ученици без родители  се извършва след  

представяне на копие от смъртен акт; 

4. Отпускане на стипендия на ученици с трайни увреждания се извършва след 

представяне на копие от решение на лекарска комисия. 

5. Критерии за допускане до класиране  за  стипендия за ученици в дуална система 

на обучение в класовете на първи гимназиален етап е успех от предходната година не по-

малко от добър 4.00. 

Ученик има право да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може да 

получи само една въз основа на писмено заявление. 

Ученици, получили право на стипендия по т. 1.3, 1.4. или 1.5.и при класиране по 

т.1.1. имат право на 50% от размера на стипендията по т.1.1 (чл.7 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 328 на МС). 

 

5. Предоставянето на стипендии да се извърши по следния ред: 

1. Подаване на Декларация  по образец, придружена с изискуемите документи, в 

зависимост от вида на стипендията. 

2. Допускане до класиране. 

3. Извършване на класирането. 

4. Отпускане на стипендии. 

Стипендиите по т. 1.3 и 1.4 се предоставят след предоставен пълен комплект от 

документи, без да се извършва  класиране. 
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Класирането на кандидатите за стипендия за постигнати  високи образователни 

резултати се извършва по низходящ ред на изчисления им за годишен успех до изчерпване 

на определената сума.  

Класирането на кандидатите за  стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането се извършва по низходящ ред по изчислен 

индивидуален коефициент на всеки кандидат до изчерпване на определения лимит по 

следната формула: 

индивидуален коефициент=  + 0,5*среден успех на ученика 

Класирането на кандидатите за стипендия за ученици в дуална система на обучение 

в класовете на първи гимназиален етап се извършва по низходящ ред на изчисления им за 

годишен успех до изчерпване на определената сума. 

 

6. Документи за кандидатстване: 

1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати : 

- Декларация по образец с подписа на класния ръководител удостоверяващ успеха. 

2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането : 

- декларация  по образец; 

- служебни бележки за брутния доход на родителите за 6 месеца назад (март-август 

2019г.); 

- документ от служба Социално подпомагане за получаване на детски и други 

помощи за  6 месеца назад; 

-документ за развод и издръжка, ако родителите са разведени; 

-бележка за брат или сестра, че е ученик и получава или не стипендия; 

- бележка от НОИ за временна нетрудоспособност или ако родителя е пенсионер;  

- собственоръчно написана и подписана декларация, удостоверяваща липса на 

доходи. 

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания : 

- декларация  по образец; 

- копие на решение на ТЕЛК; 

4. За месечна стипендия за  ученици без родители: 

- декларация  по образец; 

- копие от смъртен акт; 
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При изтичане на решението на ТЕЛК или промяна на семейното състояние 

деклараторът е длъжен да уведоми училището и властите. 

5. За месечна стипендия за  ученици в дуална система на обучение в класовете 

на първи гимназиален етап: 

- декларация  по образец. 

Забележка: Образец на декларацията, с която се кандидатства за всички видове месечни 

стипендии е достъпна на сайта на ПТГ “Иван Райнов“ 

 

 

7. Стипендията, независимо от вида й, да се отнема на обучаемия до изтичане 

на първия учебен срок, при допускане на 5 отсъствия по неуважителни причини.  

 

Срок за подаване на документи до 15.10.2019 г. вкл. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица като се 

публикува в сайта на училището и се постави на видно място в сградата. 

 

Контрола по изпълнението възлагам на ЗДУПД – инж. Николина Маркова. 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019

X ЕМИЛИЯ КРЕМЪКОВА

ЕМИЛИЯ КРЕМЪКОВА

Директор ПТГ- Ямбол

Подписано от: EMILIYA HRISTOVA KREMAKOVA  
 

 

 

 


