
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „А. С. ПОПОВ” 

4800 гр.Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски №3, e-mail:pge_devin@mail.bg,http://pgdevin.com/ 

 

З А П О В Е Д 

№  РД  07 - 37 / 05.10.2020 г. 

 

Относно: Стипендии на ученици 2020-2021 учебна година 

На основание: чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с Постановление N 328/21.12.2017 г. на МС за условията и реда за получаване на 

стипендии от ученици след завършено основно образование и Протокол N 1/05.10.2020 г. на Комисията за стипендиите, определена със 

Заповед на Директора № РД-07-35/02.2020 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Разпределение на средствата по видове стипендии 

2. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците по различните видове стипендии 

3. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или учебна година 

4. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището. 

5. Документи за кандидатстване както следва: 

Вид стипендия 
Обща 

сума 

Размер 

на 

стипенди 

ята 

месечно 

/лв. / за 1 

У-к 

Критерии за 

допускане 

до класиране 

Критерии за 

класиране 

Период за 

получаване 

на 

стипендията 

Необходими документи 

за 

Кандидатстване и 

отпускане на стипендия 

по Чл. 4 (1), т.1 

За постигнати 

Образователни 

200 

лв. 

 

50 лв. 

1. Среден успех от 

учебната година > 

5.50; 

По среден успех 

от учебната 

година 

от 01.10.2020 

г. до м. 1.2021 

г. 

1.Заявление- 

декларация по образец - 

Пр. към § 3 

 



резултати 2. Брой извинени 

отсъствия за уч. 

година < или = 100; 

Брой неизв. отс. за 

уч. 

година < 6  

 

2.Декларация от кл. 

ръководител за брой 

изв. и неизв. отс. за 

учебната година 

по Чл. 4 (1), т.2 За 

подпомагане на 

достъпа до 

образование и 

предотвратяване на 

отпадането 

3000 

лв. 

 

35 лв. 

Успех > 4.49 

 

 

25 лв. 

 

Успех > 

4.00<4.50 

1.Среден успех от 

уч. година /ЗП, ЗПП 

и ЗИП/>4.00; 

2.Доход < 610 лв. на 

член от семейството 

за предходните 6 

месеца /м.Ш.2020 г. - 

M.IХ.2020 г./ 

3.Документи, 

доказващи дохода за 

предходните 6 

месеца /м.III.2020 г. 

м. IХ.2020 г./ 

Среден успех от 

уч. Година:  

4.00- 4.49  

4.50 -5.49  

 

1. Да не повтаря 

клас 

2. Да няма 

наложено 

наказание 

от 01.10.2020 

г. до м. 1.2021 

г. 

1.Заявление- 

декларация по образец - 

Пр. към § 3  

2.Декларация от кл. 

ръководител за успеха 

на ученика  

3.Документи, 

доказващи дохода за 

предходните 6 месеца 

/м.III.2020 г. - м. 

IХ.2020 г./ 

по Чл. 4 (1), т.З За 

подпомагане на 

ученици с трайни 

увреждания 

360 

лв. 

30 лв. 1 .Копие от решение 

от ТЕЛК за лицата с 

трайни увреждания, 

съгласно Закона за 

интеграцията 

- от 01.10.2020 

г. до м. 1.2021 

г. 

Заявление- декларация 

по образец - Пр. към § 3 

2. Копие от решение от 

ТЕЛК за лицата с 

трайни увреждания, 

съгласно Закона за 

интеграцията 

по Чл. 4,ал.1, т.4 /за 

ученици без 

родители/ и чл. 4(2) 

/За ученици с един 

1440 

лв. 

30 лв. 

 

 

 

1.Копие от смъртния 

акт 

 от 01.10.2020 

г. до м. 1.2021 

г. 

Заявление-декларация 

по образец - Пр. към § 3 

2. Копие от смъртния 

акт 



родител/ 

по Чл. 4 (1), т.6 За 

ученици, които са 

приети за обучение 

в VIII клас по 

защитeните 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. 

3600 

лв. 

30 лв. Ученици записани в 

дневна форма 

обучение в VIII клас 

и обучаващи се по 

специалности: 

1. Автоматизира

ни системи, 

2. Електрообзав

еждане на 

производство

то 

3. Помощник 

възпитател 

4. Автоматизаци

я на 

производство

то  

5. Хранително 

вкусова 

промишленос

т 

1. Да не повтаря 

клас 

2. Да няма 

наложено 

наказание 

 

 

от 01.10.2020 

г. до м. 1.2021 

г. 

По списък и 

Декларация от класен 

ръководител за 

повтарящи ученици и 

ученици с наложени 

наказания за учебната 

година. 

по Чл. 5, (1), т.1 За 

преодоляване на 

ученика на 

еднократни 

социални 

обстоятелства, 

свързани с достъпа 

му до образование 

 

 До 100 лв. 

/допуска се 

целево при 

мотивирано 

искане от 

класен 

ръководител/ 

1. Доход <_610 лв. 

на член от 

семейството за 

предходните 6 

месеца /м.Ш.2020 г. - 

M.IХ.2020 

 

1. Брой неизв. 

отс. за уч. 

година < 5   

Еднократно 

 

1. Мотивирано 

предложение от 

класния ръководител / 

учител 

2. Заявление- 

декларация по образец 

- Пр. към § 3 

3. Документи, 

доказващи дохода за 



предходните 6 месеца 

/м.III.2020 г. - м. 

IХ.2020 г. 

по Чл. 5, (1), т.2 За 

постигнати високи 

резултати от 

ученика в учебната 

дейност или в 

дейности в 

областта на 

науките, 

технологиите, 

изкуствата и спорта 

 до100   еднократно 1. Мотивирано 

предложение от 

класния ръководител / 

учител 

2. Документ, доказващ 

класирането на ученик 

Месечна стипендия 

от работодател по 

договор 

 50 лв. Ученици записани в 

дневна форма 

обучение в VIII клас 

и обучаващи се по 

специалности: 

1.Автоматизирани 

системи, 

2.Автоматизация на 

непрекъснатите 

производства 

1. Брой неизв. 

отс. за уч. 

година < 5   

2. Успех > 4.00 за 

година за 

учениците от IX 

клас 

 

от 01.10.2020 

г. до м. 1.2021 

г. 

По списък и 

Декларация от класен 

ръководител за 

повтарящи ученици и 

ученици с наложени 

наказания за учебната 

година. 

Срок за подаване на необходимите документи от учениците: от 12.10.20 г. до 20.10.2020 г.  

при главния счетоводител или секретаря 

Забележка:  

1/Ученик може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но е необходимо да подаде писмено заявление за 

избраната от него месечна стипендия  по чл. 4, ал. 1, т.2 до т.6 и чл. по чл. 6, ал. 1  

2/ За учениците от VIII а,б,в,г клас се изисква успехът от VII клас от свидетелството за основно образование  

3/ За неработещи членове на семейството се изисква документ от БТ с доказан доход 



Комисията за стипендиите да допусне до класиране, да извърши класиране и да предложи на Директора на училището 

учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 и месечна целева стипендия по чл. 6, ал.1 от 

Постановление N 328/21.12.2017 г. на МС в срок до 30.10.2020 г. 

Комисията да разгледа документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 и стипендии по чл. 4, 

ал.1, т.З и т.4, и чл.4 (2) от Постановление N 328/21.12.2017 г. на МС и да предложи на Директора учениците, на които да 

бъде отпусната съответната стипендия в срок до 30.10.2020 г. 

Комисията да предложи на директора 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, въз основа на подаденото от 

тях писмено заявление 

 

 Учениците нямат право на стипендия, когато:  

  прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест  

  имат наложено наказание от ПС - до заличаване на наказанието  

 За един и същи ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на учебен срок.  

 Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително и за месечна целева стипендия, 

но може да получи по избор само една от стипендиите по чл.4 от Постановление N 328/21.12.2017 г. на МС, въз основа 

на писмено заявление. 

 Еднократна стипендия може да се отпусне на ученик, който получава месечна стипендия.  

 Учениците с право на стипендии по чл.4, ал.1, т.З, 4  и 6 или ал.2 при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати получават и 50% от нейния размер. 

 Месечната стипендия от работодател се получава като допълнителна стипендия, при спазване на договорените условия в 

Договор за спонсорство/изплащане на стипендии/ от 23.09.2020 с „Михалково“ АД и от 23.09.2020г с „Девин“ ЕАД 

 

Настоящата заповед  да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

 

ДИРЕКТОР:.................................. 

/ инж. С. Тюфекчиева/ 


