ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „МАРИН ПОПОВ“ – ГРАД СЕВЛИЕВО
КРИТЕРИИ
за класиране на ученици в дневна форма на обучение от ПГ»Марин Попов» Севлиево
при кандидатстване за стипендии и ползване на ученическо общежитие за учебната
2017/2018 година, съгласно Постановление № 33 от 15 февруари 2013 год. на МС на
Република България и последващи допълнения
І.МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ
1. СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ /чл. 4,
ал. 1, т. 1/
ученици с успех от 5,00 до 6,00.
Подава се Заявление /по образец/, в което е посочен успеха от предходната
учебна година или от първия срок на текущата, заверен с подпис на класния
ръководител, удостоверяващ посочения успех.
2.СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО /чл. 4, ал. 1, т. 2/ - СОЦИАЛНИ
СТИПЕНДИИ
2.1. Попълва се Заявление-Декларация /по образец/, съдържащо:
 Успех от предходната учебна година или първи срок на текущата учебна
година - добър 3,50 и нагоре, заверен с подпис на класния ръководител.
Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца, първи
уч.срок от 01.04.2017 г. до 30.09.2017 г., втори уч.срок от 01.08.2017 г. до 31.01.2018 г..
 Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” за получените / или
неполучените
/помощи и надбавки за последните шест месеца.
 Ако родителите са безработни – служебна бележка за получено /или
неполучено/
обезщетение за предходните шест месеца. Когато родителите не са регистрирани
в Бюрото по заетостта, представят нотариално заверена декларация, че не са
получавали доходи и не са регистрирани в Бюрото по труда като безработни.
 Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от отдел „Пенсии” към
НОИ за получаваната пенсия.
 Ако родителите са били в отпуск по болест – служебна бележка от НОИ за
получаваното обезщетение за нетрудоспособност.
 Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има братя или сестри
/до 20 г. възраст/, учащи в средни или висши учебни заведения, представя
служебна бележка от съответните учебни заведения, в която е посочена
получаваната стипендия за предходните шест месеца, а ако не е получавана
стипендия – служебна бележка, удостоверяваща това /за същия период/.
 Удостоверение за семейно положение, когато ученикът живее с един
родител/настойник в домакинството.
 При разведени родители – копие от съдебно решение за развод и/или
документ за присъдена издръжка.
2.2. В сумата на доходите се включват всички суми получени през посочения период
– заплати, вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавката
за чужда помощ на инвалиди; обезщетения за безработица и социални помощи;
компенсации към всички видове плащания; месечни добавки и помощи за деца;
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наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора
по силата на това постановление; доходи от търговия; занятия; продажба на
селскостопанска продукция, дивиденти от акции и други доходи.
2.3. За да се отпусне социална стипендия, месечният доход на член от семейството,
осреднен за последните шест месеца трябва да е под установената за страната
минимална работна заплата, осреднена за последните шест месеца.
3. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ /чл.4, ал.1, т.3/
Подава се Заявление /по образец/, подписано от класния ръководител и се представя
Решение от ТЕЛК, удостоверяващ степента на увреждания /инвалидност над 50 %/.
«Лице с трайно увреждане» е лице, определено в § 1, т.2 от допълнителните
разпоредби на Закона за интеграция на хора с увреждания.
4. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ /чл.
4,
ал.1,т.4/
Заявление /по образец/, към което се прилага копие на смъртен акт при първо
кандидатстване.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 Когато ученикът отговаря едновременно на условията по т. 1, 2, 3 и 4, той
получава по избор само една от стипендиите.
 Стипендиите по т.1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година /м.
октомври/ и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат за периода
на учебните месеци.
 Стипендиите по т.3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се
изплащат и за периода на неучебните месеци .
 При отпускане на стипендия за първи срок се има предвид успеха от
предходната учебна година, за отпускане на стипендия за втория срок се
взема предвид успеха от първия срок.
 Стипендиите по т.1 и 2 се предоставят след класиране на учениците, за всеки
вид стипендия по т.1 и 2 се извършва отделно класиране.
 За отпускане на стипендия по т.3 и 4 не се извършва класиране.
 Подалите декларации с невярно съдържание се лишават от стипендия до
края на обучението си.
 Ученици, които са напуснали обучението си по собствено желание или са
изключени и не продължат обучението си, дължат връщането на получените
суми за стипендии. Изключение се допуска само по здравословни причини.
 Учениците губят право на стипендия, когато:
- прекъснат или повторят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест
- имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до изтичане срокът
на наказанието.
РАЗМЕРИ НА МЕСЕЧНИТЕ СТИПЕНДИИ:
1. СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ /чл.4, ал.1,
т.1/ УЧЕНИЦИ С УСПЕХ (от 5,00 до 6,00) -40,00 лева/месечно
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2. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО/чл.4, ал.1, т.2/ СОЦИАЛНИ
СТИПЕНДИИ - 30,00 лева/месечно
3. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ /чл.4, ал.1, т.3/ - 30,00лева/месечно
4. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ. /чл.4,
ал.1, т.4 / - 30,00 лева/месечно
ІІ. ЕДНОКРАТНИ И ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ
Еднократни и целеви стипендии на ученици по чл.5 и чл.6 от Постановление №33/
15.02.2013г. могат да се отпускат по предложение на комисията за стипендиите, след
обсъждане на заседание на ПС и мотивирано предложение от класния ръководител.
1.Еднократни стипендии /чл.5, ал.1, т.1 за – преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. До кандидатстване за
нея се допускат ученици със завършено основно образование и след навършване на
16-годишна възраст, които отговарят на следните условия:
- ученици с отличен успех /5,50 - 6,00/ за предходната учебна година;
- ученици, които не повтарят класа /с изключение на повтарящи поради заболяване/;
- ученици, на които и двамата родители са без доходи през последните два месеца,
считано от месеца на подаване на заявлението;
- ученици, които нямат наложени наказания от ПС през изминалия учебен срок;
- ученици, които през месеца за който се полага стипендията, не са допуснали повече от
30 отсъствия / в т. ч. извинени и неизвинени/ с изключение на дните за проведено
лечение в болнично заведение.
Попълва се Заявление – по образец
Стипендията по чл.5, ал.1, т.1 от Постановление №33/ 15.02.2013 г. е целева,
като средствата на същата се използват за плащане на дължими суми за ползване на
ученическо общежитие, закупуване на учебници и др.учебни и технически помагала.
Редът и начинът за отпускане на стипендията се определят от комисията в
началото на всеки месец за всеки конкретен случай в зависимост от неговата специфика
след доклад на класните ръководители и по решение на ПС.
2. Еднократни стипендии /чл. 5, ал. 1, т. 2/ са за постигнати високи резултати от
ученика в учебната, извънкласната или извън училищната дейност. До кандидатстване
за нея се допускат ученици със завършено основно образование, които отговарят на
следните условия:
- ученици с отличен успех от 5,50 да 6,00 за предходната учебна година;
- ученици постигнали призови класирания от І-во до ІІІ-то място на ученически
олимпиади, състезания и конкурси на общинско, областно или национално ниво;
- ученици, които нямат наложени наказания от ПС през втория учебен срок на
предходната учебната година;
- ученици, които през месеца за който се полага стипендията, не са допуснали повече от
30 отсъствия / в т. ч. извинени и неизвинени/ с изключение на дните за проведено
лечение в болнично заведение.

-

ЗАБЕЛЕЖКИ
За един и същ ученик стипендия по ал.1 може да се отпуска само веднъж в
рамките на един учебен срок;
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-

За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране.
Средствата за еднократни стипендии са съобразени с общия размер на
средствата, определени за стипендии по бюджета на училището

3. Целеви стипендии /чл.6, ал.1, чл. 11 ал. 2/ - предоставят се месечно или еднократно
- целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му – за
закупуване на абонаментни карти за пътуване за периода на учебните месеци.
Разходите, за които се отпускат целеви стипендии се доказват с
разходооправдателни
документи,
удостоверяващи
изразходването
им
по
предназначение – фактура с фискален бон.
Класирането за предоставяне на целева стипендия се извършва отделно от
класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.2, която не се
предоставя целево.
Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е
представен разходооправдателен документ, получената сума се възстановява на
училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е
пълнолетен.
3.1 Месечни целеви стипендии – предоставят се месечно, от началото на всяка учебна
година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на
учебните месеци - целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с
обучението му – за закупуване на абонаментни карти за пътуване. Максималният
размер на месечните целеви стипендии може да бъде определен в размер до 100 лв., но
не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска /чл.11, ал.2/.До класиране се
допускат ученици, които са:
- с месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална
работна заплата осреднена за последните шест месеца , първи уч.срок от 01.03.2017 г.
до 31.08.2017 г., втори уч.срок от 01.08.2017 г. до 31.01.2018 г.
Попълва се Заявление-Декларация по образец – съдържащо:
- Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца.
- Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” за получените / или
неполучените / помощи и надбавки за последните шест месеца.
- Ако родителите са безработни – служебна бележка за получено / или неполучено/
обезщетение за последните шест месеца.Когато родителите не са регистрирани в
Бюрото по заетостта, представят нотариално заверена декларация, че не са получавали
доходи за горепосочения период и не са регистрирани в Бюрото по труда като
безработни.
- Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от отдел „Пенсии” към НОИ за
получаваната пенсия за последните шест месеца.
- Ако родителите са били в отпуск по болест за последните шест месеца – служебна
бележка от НОИ за получаваното обезщетение за нетрудоспособност.
- Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има братя или сестри /до 20
г. възраст/, учащи в средни или висши учебни заведения, представя служебна
бележка от съответните учебни заведения, в която е посочена получаваната
стипендия за последните шест месеца, а ако не е получавана стипендия – служебна
бележка, удостоверяваща това /за същия период/.
- При разведени родители – копие от съдебно решение за развод и/или документ за
присъдена издръжка.
- В сумата на доходите се включват всички суми получени през посочения период –
заплати,вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавката за
чужда помощ на инвалиди; обезщетения за безработица и социални помощи;
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компенсации към всички видове плащания; месечни добавки и помощи за деца;
наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора
по силата на това постановление; доходи от търговия; занятия; продажба на
селскостопанска продукция, дивиденти от акции и други доходи.
- За да се отпусне месечна целева стипендия, месечният доход на член от
семейството за периода трябва да е под установената за страната минимална работна
заплата, осреднена за последните шест месеца.
3.2 Еднократни целеви стипендии – за тях се кандидатства чрез подаване на
заявление - по образец от ученика, придружено с мотивирано становище и обосновано
предложение от класния ръководител, като се вземат предвид социалното и
материалното положение на ученика, развитие, постижения и отношение към учебния
процес.Комисията разглежда всяко предложение и определя размера на стипендията на
всеки отделен ученик, съгласно конкретния случай и нужди.
Стипендията се отпуска по реда на постъпване на документите в комисията до
изчерпване на средствата.
Еднократни целеви стипендии се отпускат веднъж за един учебен срок.
ЗАБЕЛЕЖКИ
 Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,
включително и месечна стипендия по чл.6, ал.1- Целеви стипендии, но може да
получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите
 Еднократната стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава
месечна стипендия.
 Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основание за
получаване от ученика на еднократна стипендия по чл.5, ал.1 /преодоляване от
ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование и постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласната или извън училищната дейност/ и еднократна целева стипендия
по чл.6, ал.1 Целеви стипендии.
 При недостиг на финансови средства, размерът на всички стипендии се намалява
пропорционално с % на общия дефицит.
РАЗМЕРИ НА ЕДНОКРАТНИ И ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ:




1. Еднократни стипендии /чл.5, ал.1, т.1 за – преодоляване от ученика на
еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 100,00 лева/еднократно.
2. Еднократни стипендии /чл.5, ал.1, т. 2/ са за постигнати високи резултати от
ученика в учебната, извънкласната или извън училищната дейност - 100,00
лева/еднократно.
3. Целеви стипендии /чл.6, ал.1/ - месечни - целево на ученика за покриване на
конкретни разходи, свързани с обучението му - до 100,00 лева/месечно, но не
повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

ІІІ. УЧЕНИЦИ ПОЛЗВАЩИ УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ
1.Ученици в ПГ ”Марин Попов” Севлиево, ползващи ученическо общежитие да
заплащат месечен наем /§8, ал.1/ в размер на 10,00 /Десет лева и 00 ст./, в учебни дни с право на освобождаване.
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1.1 Ученици учащи в други училища, ползващи ученическо общежитие да заплащат
месечен наем в размер – 20,00 /Двадесет лева и 00 ст./, в учебни дни - без право на
освобождаване.
* При ползването на общежитието в неучебни дни – петък, събота, дни от ученически
ваканции, обявени неучебни дни, съгласно заповеди на министър, кмет, директор –
всеки ученик по т.1 и т. 1.1 да заплаща по 8,00 лв. /осем лева и 00 ст. на нощ
2.Критерии за освобождаване от плащане на месечен наем от учениците в ПГ „Марин
Попов” Севлиево, ползващи ученическо общежитие /§8, ал.2/. Този наем не се
заплаща от ученици - сираци, деца от социално слаби семейства с месечен доход на
член от семейството до размера на установената минимална работна заплата за
страната, осреднена за последните 6 /шест/ месеца.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Попълва се Заявление-Декларация - по образец, съдържаща:
- Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца първи
уч.срок от
01.04.2017 г. до 30.09.2017 г., втори уч.срок от 01.08.2017 г. до 31.01.2018 г..
- Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” за получените / или
неполучените / помощи и надбавки за последните шест месеца;
- Ако родителите са безработни – служебна бележка за получено / или неполучено/
обезщетение.Когато родителите не са регистрирани в Бюрото по заетостта,
представят нотариално заверена декларация, че не са получавали доходи за
последните шест месеца и не са регистрирани в Бюрото по труда като безработни;
- Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от отдел „Пенсии” към НОИ за
получаваната пенсия;
- Ако родителите са били в отпуск по болест за последните шест месеца – служебна
бележка от НОИ за получаваното обезщетение за нетрудоспособност.
- При разведени родители – копие от съдебно решение за развод и/или документ за
присъдена издръжка.
- В сумата на доходите се включват всички суми получени през посочения период –
заплати, вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавката за
чужда помощ на инвалиди; обезщетения за безработица и социални помощи;
компенсации към всички видове плащания; месечни добавки и помощи за деца;
наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора
по силата на това постановление; доходи от търговия;занятия; продажба на
селскостопанска продукция, дивиденти от акции и други доходи.
Заявленията се събират от класните ръководители и възпитатели, завеждащ се
във входящия дневник на училището и се предават на комисията.
Комисията разглежда подадените заявление на свое заседание
и изготвя
протокол, който представя на Педагогическия съвет.Педагогическия съвет взема
окончателно решение за учениците, които да получават стипендия и да бъдат
освободени от заплащане на месечен наем в общежитие.
Критериите са приети на заседание на ПС с Протокол №17 от14.09.2017 г. и са
утвърдени със Заповед № РД – 04-02 от 15.09.2017г. на Директора на ПГ ”Марин
Попов” Севлиево.
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