Приложение 1

Разпределение на средствата по видове стипендии, съгласно
ПМС 33/15. 02. 2013 г.

№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

Вид стипендия
Месечни стипендии
За постигнати образователни резултати
За подпомагане достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането
За подпомагане на ученици с трайни увреждания
За ученици без родители
Еднократни стипендии
За преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование
За постигнати високи резултати от ученика
в учебната, извънкласната и извънучилищната
дейност
Целеви стипендии
Месечна целева стипендия за подпомагане достъпа
до образование и предотвратяване отпадането
Еднократна целева стипендия за преодоляване от
ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование

Размер средства
в %.

до 80

до 10

до 10

Приложение 2

Разпределение на средствата по видове стипендии, съгласно ПМС 207/03. 10. 1994 г.
и ПМС 33/15. 02. 2013 г.

№
1
2

Вид стипендия
Изплатени стипендии за месец януари за първия
учебен срок, съгласно ПМС 207/03. 10. 1994 г.
Степендии, съгласно § 11 от Преходните и
заключителни разпоредби на ПМС 33/15. 02. 2013 г.

Размер средства
в %.
4
8

3

Месечни стипендии

68

4

Еднократни стипендии

10

5

Целеви стипендии

10

Приложение 3

Критерии за допускане до класиране за различните видове
стипендии

№
1
2
3

КРИТЕРИИ
Учениците да не повтарят учебната година,
с изключение на повтарящите по болест
Учениците да нямат допуснати над 5 отсъствия по
неуважителни причини
Учениците да нямат наложени санкции
от Педагогически съвет

Приложение 4

Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии

Вид стипендия
№
1 Месечни стипендии
1.1 За постигнати образователни резултати

1.2 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване отпадането

2

Еднократни стипендии

3

Месечни целеви стипендии

3.1 Месечна целева стипендия за подпомагане
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането

3.2 Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - заплащане на транспортни разходи
- за ученици пътуващи ежедневно до ПТГ,
живеещи в
населени места извън територията на община
Варна и град Аксаково - (в сила от 15.09.2016 г.)
3.3 Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване
на
отпадането - заплащане на наем за общежитие
към ПТГ

Основни критерии

Допълнителни критерии

Успех от предходната учебна
година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срокот предходния срок
Среден месечен доход на
член от семейството за предходните 6 месеца под размера
на минималната работна
заплата

Допуснати до 5 отсъствия по
неуважителни причини

Среден месечен доход на
член от семейството за предходните 6 месеца под размера
на минималната работна
заплата

1.Успех от предходната учебна
година, а при отпускане от
втория учебен срок - от
предходния срок
Мн. добър 4.50
2.Допуснати до 5 отсъствия по
неуважителни причини
1.Срещу предоставен документ
2.Допуснати до 5 отсъствия по
неуважителни причини

1.Успех от предходната учебна
година, а при отпускане от
втория учебен срок - от
предходния срок
Мн. добър 4.50
2.Допуснати до 5 отсъствия по
неуважителни причини

1.Срещу предоставен документ
2.Допуснати до 5 отсъствия по
неуважителни причини

1.Успех от предходната учебна
година, а при отпускане от
втория учебен срок - от
предходния срок
Добър 4.00
2.Допуснати до 5 отсъствия по
неуважителни причини

Приложение 5

Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска

№
1
1.1
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
2
2.1

2.2

2.2.1
2.2.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Вид стипендия
Месечни стипендии
За постигнати образователни резултати
За успех от Отличен 5.50 до Отличен 6.00
За подпомагане достъпа до образование
и предотвратяване отпадането
За подпомагане на ученици с трайни
увреждания (повече от 50%)
За ученици без родители
За ученици без един родител
За ученици без двама родители
Еднократни стипендии
За преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа
му до образование
За постигнати високи резултати от ученика в
учебната, извънкласната или извънучилищната
дейност
За успех Отличен 5.50 - 6.00 и недопуснати отсъствия
За класиране на училищен (общински), регионален
или национален кръг (олимпиади, състезания)
- от първо до трето място
Стипендията се отпуска за съответния кръг, ако
ученикът не е класиран на следващ
Целеви стипендии
Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането

Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - заплащане на транспортни разходи
- за ученици пътуващи ежедневно до ПТГ, живеещи в
населени места извън територията на община
Варна и град Аксаково
Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - заплащане на неам за общежитие
към ПТГ

Еднократна целева стипендия за преодоляване
от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование

Размер в лв.

Период

50
40

за
учебен
срок

50
50
50

за
учебната
година

до 100

само веднъж
в рамките на един
учебен срок

до 100

само веднъж
в рамките

до 100
на един
учебен срок
до 30, но не
повече от
разходите за
чието обезпечаване се
отпуска
до 50, но не
повече от разходите за чието
обезпечаване се
отпуска
до 30, но не
повече от разходите за чието
обезпечаване се
отпуска
до 100, но не
повече от разходите, за чието
обезпечаване
се отпуска

за
учебен
срок

ежемесечно

ежемесечно

само веднъж
в рамките
на една
учебна година

Приложение 6
Ред и условия за предоставяне на вид стипендия в ПТГ - Варна
№
1
1.1
1.2

Вид стипендия

1.4

Месечни стипендии
За постигнати образователни резултати
За подпомагане достъпа до образование
и предотвратяване на отпадането
За подпомагане на ученици с трайни
увреждания
За ученици без родители

2

Еднократни стипендии

1.3

класиране
след
класиране

без
класиране

без
класиране

3
3.1

Целеви стипендии
Месечна целева стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

3.2

Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - заплащане на транспортни разходи
- за ученици пътуващи ежедневно до ПТГ,
населени места извън територията на община
Варна и град Аксаково

3.3

Месечна целева стипендия за подпомагане на
достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - заплащане на наем за общежитие
към ПТГ

3.4

Еднократна целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му
до образование

Условия за предоставяне
изплащане/период
отпускане
месечно
От началото на всяка
за периода на
учебна година или от
една учебна
началото на втория
година
учебен срок
От началото на месеца,
месечно
следващ месеца, през
за периода на
който е възникнало осноедна учебна
ванието за получаването им
година
Със заповед на директора
на ПТГ въз основа на
Само веднъж в
мотивирано предложение
рамките на един
на комисията за стипендиите учебен срок
(може да се отпусне и на
ученик, който получава
месечна стипендия)
Със заповед на директора
на ПТГ въз основа на
мотивирано предложение
на комисията за стипендиите
месечно
за периода на
една учебна
Със заповед на директора
година
на ПТГ въз основа на
мотивирано предложение
на комисията за стипендиите

След
класиране,из
вършено
отделно от
класирането
за
предоставяне
на месечна
стипендия за
подпомагане
достъпа до
образование
и
Със заповед на директора
предотвратяв
на ПТГ въз основа на
ане на
отпадането мотивирано предложение
на комисията за стипендиите
Със заповед на директора
на ПТГ въз основа на
Само веднъж в
без
мотивирано предложение
рамките на един
класиране
на комисията за стипендиите учебен срок

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Целевите стипендии се предоставят на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му
2. Разходите, за които се отпускат се доказват с разходооправдателни и други документи , удостоверяващи
изразходването им по предназначение
3. Когато изплатената стипендия се е използвана по предназначение или не е предоставен разходооправдателен
документ, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител
ако ученикът не е пълнолетен
4.Стипендиите по т.2 и т.3 се предоставят при наличие на неизразходвани средства от бюджета за стипендии

Приложение 7
Процедура за отпускане на стипендии в ПТГ - Варна
№
1

2
3
4

5

Дейност (Последователност)
Публикуване на реда, условията и
сроковете за кандидатстване за
получаване на стипендия
Подаване на документи
Разглеждане на приетите документи
от комисията по стипендиите
Проверка на не по-малко от 10%
на документите на стипендиантите
на случаен признак
Публикуване на класирането

Място
Информационно табло ПТГ
Интернет страница ПТГ
Стая 213 - ПТГ - Варна
ПТГ

Информационно табло ПТГ
Интернет страница ПТГ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Класирането не подлежи на корекции, освен при техническа грешка

Приложение 8
Документи за отпускане на стипендии в ПТГ - Варна
1
Месечни стипендии
1.1 За постигнати образователни резултати

1.2 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1.3 За подпомагане на ученици с трайни
увреждания

1.4 За ученици без родители

2
Еднократни стипендии
2.1 За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование
2.2 За постигнати високи резултати от ученика
в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност
3
Целеви стипендии
3.1 Месечна целева стипендия за подпомагане
на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
3.2 Месечна целева стипендия за подпомагане
на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - транспортни разходи
- пътуващи с автобус

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 9.1), заверено
от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2. Копие на банкова сметка IBAN.
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.2),
заверено от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2. Служебни бележки/удостоверения за доходите на родителите
за последните шест месеца с изходящ номер и мокър печат,
подписани от директор и главен счетоводител - за държавни
предприятия, от президент и счетоводител - за фирмите
2.1 Ако родителите са пенсионери - слежебна бележка
от пенсионен отдел за получаваната пенсия за последните
шест месеца
2.2 Ако родителите са безработни, регистрирани в бюрото по
труда и получават обезщетения по реда на Кодекса за социално
осигуряване представят удостоверение от НОИ за получените
обезщетения за безработица за последните шест месеца. При трайна
безработица се предоставя служебна бележка от НАП за липса на трудов
договор и доходи.
2.3 При разведени родители - копие от съдебното решение за
развода и документ за получаване на издръжка , ако такава не
е записана в съдебното решение. Предоставя се и декларация от родителя
с присъдени родителски права, че не живее в брак или на семейни
начала.
3. Служебна бележка/удостоверение за получените месечни
помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца за
последните шест месеца (от социални грижи по местоживеене)
4. Ако ученикът, кандидатстващ за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането, има братя и сестри, учащи в средни учебни заведения (до 20 г.) дневна форма на обучение - служебна бележка от
учебното заведение.
5. При необходимост се представят други документи, доказващи
доходи, декларирани в заявлението-декларация.
6. Месечният доход на член от семейството се определя като
среден за предходните шест месеца въз основа на заявлениедекларация. Размерът на средномесечния доход /400лв./, приет
за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните шест месеца.
7. Копие на банкова сметка IBAN.
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.3),
заверено от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2. Решение на ТЕЛК/НЕЛК
3. Копие на банкова сметка IBAN.
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.4), заверено
от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2. Копие от смъртния акт на починалия/те/ родител/и/
3. Копие от акта за раждане, когато бащата е неизвестен
4. Документи, доказващи, че родителите са лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение
5. Декларация от родителя с присъдени родителски права, че не живее
в брак или на семейни начала.
6. Копие на банкова сметка IBAN.

Документи по т. 1.2
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.1), заверено
от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2. Предложение (Приложение 9.5)

Документи по т. 1.2
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.6), заверено
от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2.Удостоверение за настоящ адрес
3. Месечна абонаментна карта - оригинал с изписани три имена на
ученик и учебно заведение, маршрут по който пътува, месец и
година за който се отнася и цена
4. Копие на банкова сметка IBAN.

- пътуващи с влак

3.3 Месечна целева стипендия за подпомагане
на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - заплащане на наем за
общежитие към ПТГ - Варна
3.3 Еднократна целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование

1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.6), заверено
от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2.Удостоверение за настоящ адрес
3. Карта за пътуване по БДЖ "Учащ" с 50% намаление във втора
класа на бързите и пътнически влакове
4. Месечна абонаметна карта оригинал с маршрута, по който
пътува, месец и година за който се отнася и цена
5. Копие на банкова сметка IBAN.
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.7), заверено
от класния ръководител, родител/настойник на ученика и
групов възпитател
2. Копие на банкова сметка IBAN.
1. Заявление-декларация по образец (Приложение 9.2), заверено
от класния ръководител и родител/настойник на ученика
2. Документи, удостоверяващи обстоятелствата

Приложение 9
Образци на документи
№
1
2
3
4
5
6
7

Вид на документа
Заявление - декларация - За постигнати образователни резултати
Заявление - декларация - За подпомагане достъпа до образование
Заявление - декларация - За ученици с трайни увреждания
Заявление - декларация - За ученици без родители
Предложение от ръководител на училищен отбор или класен ръководител
Заявление - декларация - За пътуващи ежедневно извън Варна
Заявление - декларация - За ученици живеещи в общежитие към ПТГ

Приложение
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

