ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО
И ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
e-mail :pgsgs@abv.bg,  03051 / 29-82; 29-83,  факс 03051/20-82гр.
Чепеларе, п.к. 4850 ул. “Беломорска” №3, обл. Смолян, http://pgsgst.org/

З А П О В Е Д
№ РД 07-177 /01.02.2021 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.9, ал.1 от Постановление № 328 от
21.12.2017 год. на МС за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено
основно образование, Постановление № 20 от 01.02.2019 г. на МС за изменение и допълнение на
Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование и Протокол от 01.02.2021 г. от заседание на комисията по
стипендии определена със Заповед № РД 06-471/03.09.2020 г. на директора на училището
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Разпределение на средствата по видове стипендии:
1.1. Месечни стипендии за:
 Постигнати образователни резултати;
 Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
 Подпомагане на ученици с трайни увреждания;
 Ученици без родители;
 Ученици с един родител;
 Ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи
гимназиален етап.
1.2. Еднократни стипендии за:
 Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование;
 Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта.
2. Критерии за допускане до класиране:
2.1. Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати
образователни резултати – успехът на ученика.
2.2. Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – месечния доход на член от
семейството.
2.3. Допълнителни критерии за класиране на учениците за получаване на стипендии:
 Минимален успех на ученика за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането и стипендия на ученици, които се обучават в дуална
система на обучение в класовете от първи гимназиален етап;
 Допуснати неизвинени отсъствия;
3. Критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии за IIри срок на учебната 2020 – 2021 година:
3.1. За месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
 Успех не по-нисък от 5.50 / успех от I-ви срок на учебната 2020/ 2021 год. /;
 Кандидатите се класират по низходящ ред на успеха;
3.2. За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване от отпадане:
 Месечен доход на член от семейството не по-висок от размера на минималната работна
заплата /определя се като среден за предходните 6 месеца/;
 Успех не по-нисък от 4.90 / успех от I-ви срок на учебната 2020/ 2021 год./;
 Кандидатите се класират по низходящ ред на успеха.
3.3. За месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

 Наличие на документ удостоверяващ декларираните обстоятелства;
 Не се изисква минимален успех.
3.4. За месечни стипендии за ученици без родители или с един родител /починал/и/ родител/и/,
самотен родител, родители лишени от родителски права или поставени под пълно
запрещение/:
 Наличие на документ удостоверяващ декларираните обстоятелства;
 Не се изисква минимален успех.
3.5. За месечна стипендия на ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете
от първи гимназиален етап:
 Успех от:
за учениците от X-ти клас – успех от I-ви срок на учебната 2020/ 2021 год.;
за учениците от IX-ти клас – успех от I-ви срок на учебната 2020/ 2021 год.;
 Учениците, получаващи стипендии, се разпределят в 5 групи по успех, с определен размер
на стипендията, както следва: от 3.00 до 3.49; от 3.50 до 3.99; от 4.00 до 4.49; от 4.50 до
4.99; от 5.00 до 6.00.
3.6. За еднократни стипендии:
 Предоставяне на съответни документи удостоверяващи декларираните обстоятелства;
 Не се изисква минимален успех;
4. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска:
4.1. За месечна стипендия за постигнати образователни резултати:
 55.00 лв. /петдесет и пет лева/;
 За II-ри срок на учебната 2020 – 2021 година.
4.2. За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване от отпадане:
 40.00 лв. /четиридесет лева/;
 За II-ри срок на учебната 2020 – 2021 година.
4.3. За месечна стипендия за подпомагане ученици с трайни увреждания:
 35.00 лв. /тридесет и пет лева/;
 За II-ри срок на учебната 2020 – 2021 година.
4.4. За месечни стипендии за ученици без родители или с един родител:
 40.00 лв. / четиридесет лева/;
 За II-ри срок на учебната 2020 – 2021 година.
4.5. За месечна стипендия за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете
от първи гимназиален етап:
 30.00 лв. /тридесет лева/ за успех от 3.00 до 3.49;
 35.00 лв. /тридесет и пет лева/ за успех от 3.50 до 3.99;
 40.00 лв. / четиридесет лева/ за успех от 4.00 до 4.49;
 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/ за успех от 4.50 до 4.99;
 50.00 лв. /петдесет лева/ за успех от 5.00 до 6.00.
 За II-ри срок на учебната 2020 – 2021 година.
4.6. За еднократни стипендии:
 До 100.00 лв. /сто лева/;
 За II-ри срок на учебната 2020 – 2021 година.
5. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендии в училището:
5.1. Стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ПМС №328/21.12.2017 г. се отпускат за втори срок на
учебната 2020 - 2021 година.
5.2. Стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 от от ПМС №328/21.12.2017 г. се отпускат от месец
октомври или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за
получаването им и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
5.3. Стипендиите по точка 5.1. се предоставят след класиране на учениците, като за всеки вид
стипендия се извършва отделно класиране.
5.4. За стипендиите по точка 5.2. не се извършва класиране.
5.5. Комисията разглежда документите за месечни стипендии, допуска до класиране и извършва
класиране /за видовете стипендии по точка 5.1./ и предлага на директора учениците, на които
да се отпусне съответната стипендия.

5.6. За еднократни стипендии - може да се отпусне на ученик, който получава месечна стипендия,
като за един и същи ученик може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.
5.7. За еднократни стипендии не се извършва класиране.
5.8. Еднократни стипендии се отпускат, след разглеждане на документите и изготвяне на
мотивирано предложение на комисията по чл.8, ал.1 от ПМС №328/21.12.2017 г. до директора
на училището с негова заповед.
6. Учениците нямат право на стипендия когато:
6.1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради
болест.
6.2. Имат наложено наказание от Педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.
6.3. Имат допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага
стипендията за учениците обучаващи се в дуална система на обучение от класовете на първи
гимназиален етап.
7. Ученици, класирани за получаване на стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ПМС
№328/21.12.2017 г. през I-ви срок и имащи наложено наказание „Забележка“ съгласно чл.80,
т.1 от Правилника за дейността на ПГСГСТ, получават минималния размер на стипендия от
21 лв. /двадесет и един лева/ съгласно чл.11, ал. 1 от ПМС №328/21.12.2017 г.
8. Документи за кандидатстване:
 заявление – декларация по образец за всички кандидати.
8.1. За месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване от отпадане:
 служебни бележки за дохода на родителите – 6 месеца: за периода м. януари 2021 г. – м.
август 2020 г. включително;
 служебна бележка за братя и сестри, които учат за придобиване на средно образование;
 документ, удостоверяващ, че родителят или родителите е /са/ безработни;
 копие от решение на съда за присъдена издръжка на ученика.
8.2. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
 копие от експертно решение на ТЕЛК за инвалидност.
8.3. За месечна стипендия за ученици с 1 родител или без родители:
 копие от смъртния акт на починал родител/и/;
 копие от удостоверение за раждане, удостоверяващо самотен родител;
 решение на съда за родители лишени от родителски права или поставени под пълно
запрещение.
9. Срок за подаване на документи до 25.02.2021 г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУПД.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.

инж. Елена Касабова /п/
Директор ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе

