ЗАПОВЕД

№ РД - 09 - 045/19.10.2016 г.

На чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9, ал. 1 от
Постановление на Министерски съвет № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за
получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование и протокол № 1
от 19.10.2016 г. на комисия, назначена със заповед № РД-09-043/17.10.2016 г. на директора
на ПГПЗЕ «Захарий Стоянов» за предложение на критерии за допускане до класиране и
критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии, във
връзка с отпускане на стипендии за I срок на учебната 2016/2017 г.,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Следните критерии, условия и ред за предоставяне на различните видове стипендии за I срок
на учебната 2016/2017 г. в съответствие с разпоредбите на Постановление № 33 от 15 февруари
2013 г. за условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно
образование:

І.Видове стипендии:
(1)Месечни стипендии(по чл. 4, ал.1 и ал.2 от ПМС №33/15.02.2013г)
1. За постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС №33/15.02.2013г.);
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1,
т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.);
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от ПМС №33/15.02.2013
г.);
4. За ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1, т.4 и чл. 4, ал.2 от ПМС
№33/15.02.2013 г.).
(2) Еднократни стипендии
1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование(по чл. 5, ал.1, т.1 от ПМС №33/15.02.2013 г.);
2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност (по чл. 5, ал.1, т.2от ПМС №33/15.02.2013 г.).

II. Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците
за получаване на стипендии:
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС
№33/15.02.2013г.) - успех не по-нисък от Отличен 5,50 от учебната 2015/2016 г..
2. Месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) - успех не по-нисък от Мн. добър 4,50
от учебната 2015/2016 г. и месечен доход на член от семейството не по-висок от установената
за страната средна минимална работна заплата за предходните 6 месеца.
3. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от
ПМС №33/15.02.2013 г.) - с установена степен на намалена работоспособност или определена
степен и вид на увреждане 50 и над 50 на сто.
4. Месечни стипендии за ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1, т.4 и чл. 4,
ал.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – за ученици, чиито родител/и са починали, лишени от
родителски права, поставени под пълно запрещение или с баща неизвестен.
5. Еднократни стипендии
- за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование (по чл. 5, ал.1, т.1 от ПМС №33/15.02.2013 г.)
- за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната
дейност (по чл. 5, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.)

III. Размер на стипендиите:
1. Месечни стипендии за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС
№33/15.02.2013г.):
- за успех Отличен 6.00 – 40 лв.;
- за успех от Отличен 5,50 до Отличен 5,99 – 35 лв.
2. Месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – 30 лв.;
3. Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от
ПМС №33/15.02.2013 г.) – 35 лв.;
4. Месечни стипендии за ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1, т.4 и чл. 4,
ал.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – 40 лв..
5. Еднократни стипендии

- Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование (по чл. 5, ал.1, т.1 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – при наличие на средства
- Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност(по чл. 5, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – при наличие на
средства
IV. Условия и ред за предоставяне на стипендии:
1. Месечните стипендии за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1 от ПМС
№33/15.02.2013г.) и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.:
- се отпускат от началото на 15.09 и се изплащат месечно до 30.01. за 10, 11и 12 клас
- се предоставят след класиране на учениците от комисия по стипендиите.
2. Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4, ал.1, т.3 от
ПМС №33/15.02.2013 г.) и за ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1, т.4 и чл.4,
ал.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.):
- се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за
получаването им, и се изплащат и за периода на неучебните месеци
- не се извършва класиране.
3. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование (по чл. 5, ал.1, т.1 от ПМС №33/15.02.2013 г.) и за
постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност (по чл. 5, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.)
-се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок;
-средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от
средствата,определени за стипендии по бюджета на училището;
-не се извършва класиране;
4. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да
получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
5. Стипендиите се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложение
на комисията по стипендиите, която разглежда документите и извършва класирането по т.1.
6. Заповедта по т.5 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за
изплащане.
7. Учениците нямат право на стипендия, когато:

- прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради
болест;
- имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на
наказанието.
V.Необходими документи за кандидатстване:
1. Месечни стипендии за стипендии за постигнати образователните резултати (по чл. 4, ал.1, т.1
от ПМС №33/15.02.2013г.) – заявление-декларация (образец 1) от ученика с подпис на класния
ръководител, удостоверяващ успеха.
2. Месечни стипендии за стипендии за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) - заявлениедекларация от ученика (образец 2), с подпис на класния ръководител, удостоверяващ успеха, и
приложени документи за доходите на семейството за предходните 6 (шест) месеца: служебни
бележки за получени доходи, за безработни родители – удостоверения от НОИ за регистрация
или нотариално заверена декларация, че са безработни през предходните 6 (шест) месеца; за
братя и сестри, когато са учащи - служебни бележки или удостоверение от учебното заведение;
удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане" за изплатени помощи по реда на Закона
за семейни помощи за деца, ЗСП, КСО.
Заб.: При посочване на членовете на семейството да се спазва разпоредбата на § 2 на
Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от
ученици след завършено основно образование.
3. Месечни стипендии за стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания (по чл. 4,
ал.1, т.3 от ПМС №33/15.02.2013 г.) - заявление-декларация (по образец 3) от ученика и
протокол от ТЕЛК/ НЕЛК;
4. Месечни стипендии за стипендии за ученици без родители или с един родител (по чл. 4, ал.1,
т.4 и чл.4, ал.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) - заявление-декларация (по образец 4) от ученика,
копие от смъртен акт (ако досега не е получавал такава).
5. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование (по чл. 5, ал.1, т.1 от ПМС №33/15.02.2013 г.): заявление-декларация (по образец) от ученика, копие от смъртен акт (ако досега не е
получавал такава) и мотивирано предложение от класния ръководител до председателя на
комисията за стипендиите.
за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност (по чл. 5, ал.1, т.2 от ПМС №33/15.02.2013 г.) – мотивирано
предложение от класния ръководител или преподавател по учебния предмет до председателя
на комисията за стипендиите.

VI. Срок за подаване на документи

За месечни стипендии - учениците предават документите на класните ръководители, които ги
представят на Комисията по стипендиите до 04.11.2016 г..;
За еднократни стипендии – класните ръководители или учителят по съответния предмет правят
мотивирано предложение до председателя на комисията за стипендиите.
VII. Разглеждане на молбите и класиране:
Месечни стипендии
1. Заявленията за отпускане на стипендии се разглеждат от Комисията в срок от 08.11.2016 г..
2. Краен срок за обявяване на класирането и списъците с имената на стипендиантите
10.11.2016 г.

Еднократни стипендии
Предложенията се разглеждат от комисията и се предоставят на директора в срок до
10.11.2016 г.

Заповедта да се обяви на видно място в училището и да се публикува на интернет страница на
училището.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците от X, XI и XII клас, на класните
ръководители и на членовете на Комисията за стипендии.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Златева – гл.счетоводител за
сведение и изпълнение.

Ефросина Кисьова
Директор
на ПГПЗЕ "З.Стоянов" - Сливен

