МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ
„АКАД. НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ” ГР. СЛИВЕН

ЗАПОВЕД
№

13 Г.

На основание чл. 9, ал.1 от ПМС №328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование,
УТВЪРЖДАВАМ:
Предложенията на Комисията по чл.8, ал.2, т.1 от ПМС №328 от 21.12.2017 г., отразени в
Протокол №11 от 07.10.2019 година, назначена с моя Заповед № РД-07-025 от 30.09.2019 г., както
следва:
1Л Критерии за допускане и участие в класирането за месечни стипендии:
По чл.4 ал.1, т.1 - за постигнати образователни резултати:
Среден успех от учебната 2018/2019 г.:
> отличен 6,00;
> от отличен 5,50 до отличен 5,99;
> от много добър 5,00 до много добър 5,49.
Класирането да се извърши в низходящ ред от най-високия успех към най-ниския
По чл.4 ал.1, т.2 - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането:
> среден успех от учебната на 2018/2019 г. - не по-нисък от мн.добър 4,50;
> месечен доход на член от семейството - средния месечния доход на член от семейството за
предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация, да не е повече от средната
минималната работна заплата за страната в периода от 01.03.2019 г. до 31.08.2019 г. или
560,00 лв.
Класирането да се извършва от най-ниския среден месечен доход на член от семейството към найвисокия. При равни резултати по доход, класирането се извършва от най-високия успех към найниския - много добър 4,50.
1.2. Необходими документи и образци за месечни стипендии:
По чл.4 ал.1 т.1 - за постигнати образователни резултати:
• Заявление по образец.
По чл.4 ал.1 т.2 - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането:
• заявление-декларация по образец /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. Заявление-декларацията за дохода на семейството да обхваща
периода Март 2019 - Август 2019 година. Съответното заявление трябва да бъде подписано
и от родителя /попечителя/ на ученика и към него да се приложат необходимите документи/.
• Към заявление-декларацията се прилагат: служебни бележки или удостоверения от работното
място на родителите; удостоверение от НАП; удостоверение от Социални грижи за
получените детски добавки и помощи; удостоверение от НОИ за получени пенсии без
добавките за чужда помощ; служебна бележка за брат или сестра, които учат за придобиване
на средно образование, в която е записано дали получава стипендия и размера на стипендията.

При безработен родител - служебна бележка от НОИ за изплатени обезщетения за
безработица. Когато родителят е самоосигуряващо се лице - извадка от персоналния регистър
в НАП. Удостоверение за семейно положение на родителя, когато не се вписва дохода на
другия родител, като се представи и копие от съдебно решение за присъдената издръжка на
децата.
По чл.4 ал.1 т.З - за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
• Заявление по образец и копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК.
По чл.4 ал.1 т.4 - за ученици без родители и по чл. 4 ал. 2 - за ученици само с един родител:
• Заявление по образец; ■
• ксерокопие на акт за смърт на починалия родител или ксерокопие на съдебно решение за
лишаване от родителски права на родителя или ксерокопие на съдебно решение за поставяне
под пълно запрещение на родителя.
1.3. Размер на месечните стипендии:
По чл. 4, ал.1 т.1 - за постигнати образователни резултати, следните размери на стипендии:
У отличен 6,00
60,00лв.
У от отличен 5,50 до отличен 5,99
50,00лв.
У от много добър 5,00 до много добър 5,49
45,00лв.
По чл.4 ал.1 т.2 - за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането
25,00 лв.
По чл. 4 ал.1 т.З - за подпомагане на ученици с трайни увреждания 25,00 лв.
По чл.4 ал.1 т.4 - за ученици без родители
25,00лв.
По чл.4 ал.2 - за ученици само с един родител
25,00лв.
1.4.
Месечните стипендии по Постановлението се предоставят за първия срок на учебна
2019/2020 година.
2. Еднократни стипендии:
• Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование - за закупуване на учебници, помагала, униформа за учебна практика, за разходи
свързани с издаване на лична здравна книжка - до 100 лв. ;
• Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната
дейност до 100,00 лв. - класирани на първо, второ или трето място на олимпиада /областно
ниво или национален кръг/ или на национални състезания, за участие и представяне на
Еимназията в национални и международни проекти и събития..
За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска веднъж в рамките на първия срок
на учебна 2019/2020 година.
3. Всички документи-образци се получават от счетоводството.
4. С рок за подаване на документи - 25.10.2019 година.
5. Комисията да ми представи списъка на учениците, които имат право да получат
стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените
средства при отчитане избора на учениците в срок до 31.10.2019 година.
С настоящата заповед да се запознаят членовете на комисията за сведение и изпълнение срещу
подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния счетоводител.

Мария Петрова
Директор

