ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
4004, гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски” № 2, тел: 032/ 69 27 77;
E-mail:pgm_plovdiv @abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 330/09.03.2021 г.
На основание чл. 257, ал.1 и 2, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 9, ал. 1 от Постановление
№ 328 от 21.12.2017 г. на Министерския съвет за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование, Постановление №
20/01.02.2019г. и Вътрешни правила за условията и реда за отпускане и получаване на
стипендии на учениците в ПГ по машиностроене

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Внесеното предложение с Протокол от 11.02.2021 г. на комисията определена със заповед
съгласно чл.8 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. на Министерския съвет.
І.Критерии и показатели за класиране по видове стипендии.
1.Условия за допускане:
а/ месечни стипендии за постигнати образователни резултати- съгл. чл.4, ал.1, т.1 от ПМС
№ 328/21.12.2017 г. и ПМС № 20/01.02.2019 г.
- минимален успех отличен /5.50/ от предходен учебен срок/година;
- липса на наложена санкция с решение на Педагогическия съвет, съгласно чл.199, ал. 1,
т.3, т. 4 и т.5 от ЗПУО- до заличаване на наказанието.
Класирането се извършва в низходящ ред по минимален успех - Отличен /5.50-6.00/
Стипендията се отпуска само през учебно време на II учебен срок за учебната 2020-2021
година.
б/ месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането - съгл. чл.4, ал.1, т. 2 от ПМС № 328/21.12.2017 г. и ПМС № № 20/01.02.2019 г.
- месечен доход на член от семейството до една минимална работна заплата за страната
за предходните шест месеца /август-януари/;
- успех от 3.80 до 4.49 за предходен учебен срок/година;
- успех от 4.50 до 5.49 за предходен учебен срок/година;
- липса на наложена санкция с решение на Педагогическия съвет, съгласно чл.199, ал. 1,
т.3, т. 4 и т.5 от ЗПУО- до заличаване на наказанието.
Всички ученици, които отговарят на горепосочените критерии и са подали заявлениедекларация по приложения образец се класират по низходящ ред по минимален успех са
разделени на две категории:
- от Добър /3.80/ до Добър /4.49/ и
- от Добър /4.50/ до Много добър /5.49/.
Стипендията се отпуска само през учебно време на II учебен срок за учебната 2020/2021
година.
в/ месечни стипендии за ученици без родители или с един родител -съгл. чл.4, ал.1, т.4,
чл.4 ал. 2 и § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби от ПМС № 328/21.12.2017 г. и ПМС №
20/01.02.2019 г.
Ученици, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно
запрещение подават заявление-декларация по приложения образец като прилагат смъртен акт
или друг документ доказващ посочените обстоятелства.
Стипендията се отпуска при липса на наложена санкция с решение на Педагогическия съвет,
съгласно чл.199, ал. 1, т.3, т. 4 и т. 5 от ЗПУО- до заличаване на наказанието.
Стипендията се получава и за периода на неучебните месеци.

Документи могат да се подават по всяко време, след като даден ученик остане без родители или
с един родител. Получаването на стипендията започва от началото на следващия месец. НЕ се
извършва класиране.
г/ месечни стипендии за ученици приети за обучение в VIII клас по защитените 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- чл. 4, ал.1, т. 6 от ПМС № 20/01.02.2019 г. Стипендиите се отпускат от
началото на всяка учебна година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
Последните се спират при направени над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца,
за който се полага стипендията и при наложена санкция с решение на Педагогическия съвет,
съгласно чл.199, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗПУО - до заличаване на наказанието.
Стипендията се отпуска само през учебно време на II учебен срок за учебната 2020-2021
година.
Неизразходваните средства за стипендии чл.4, ал.1, т.1, 2 и 4 могат да се използват за месечни
стипендии за ученици приети за обучение в VIII клас по защитените 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.
2. За еднократни стипендии - съгл. чл.5, ал.1, т.1 и т.2 от ПМС № 328/21.12.2017 г.
a/преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование.
Критерии:
- Природно бедствие или друго събитие, при което е увреден домът или е увредено
имуществото на семейството на ученика;
- При оставане без работа едновременно и на двамата родители на ученика;
- Обстоятелства свързани със здравословното сътояние на ученика;
- Липса на средства за учебници, интернет свързаност, транспортни разноски и други
технически средства.
Условия и ред за предоставяне:
Подаване на мотивирано искане (след настъпване на събитието) до директора. Мотивираното
искане се завежда в канцеларията на училището. НЕ се извършва класиране.
б/постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната
дейност.
Педагогическият съвет предлага учениците, които отговарят на горепосочените критерии.
Комисията по стипендиите взима решение в едноседмичен срок. Стипендиите за постигнати
образователни резултати се отпускат в края на учебната година.
За един и същи ученик еднократна стипендия може да се отпусне само веднъж в рамките на
един учебен срок. НЕ се извършва класиране. Средствата за еднократни стипендии не могат
да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на
училището
3. За месечни целеви стипендии - съгл. чл.6, ал.1 от ПМС № 328/21.12.2017 г.
При наличие на неизразходвани средства за стипендии по чл.4, ал.1, т.2 и чл.5, ал.1 част от
средствата за стипендии могат да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни
разходи, свързани с обучението му. Разходите, за които се отпускат стипендиите се доказват с
разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по
предназначение.
Максималният размер на месечните целеви стипендии е до 100 лв., но не повече от разходите,
за чието обезпечаване се отпуска. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид
месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал.1, но може да получи въз
основа на писмено заявление само една от стипендиите.
II. Учениците нямат право на стипендия, когато:
1.Имат наложена санкция с решение на Педагогическия съвет, съгласно чл.199, ал. 1, т.3, т. 4 и
т.5 от ЗПУО -до заличаване на наказанието;
2.Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи по
болест;

3.При отпускане на стипендия въз основа на заявление/декларация с невярно съдържание,
ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват от родителите или
ученика ако е пълнолетен.
III. Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 6 и ал. 2 и едновременно
за стипендия за постигнати образователни резултати, има право да получи 50 на сто от
размера и.
IV.Неизразходваните средства за стипендии чл.4, ал.1, т.1, 2 и 4 и чл.5, ал.1 могат да се
използват за месечни стипендии за ученици приети за обучение в VIII клас по защитените
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.
V. В началото на всеки учебен срок комисията по стипендиите предлага на Директора
актуализирана методология.
VI. Необходими документи за кандидатстване:
1.За стипендия за постигнати образователни резултати
- Заявление – декларация /по образец/, подадена от ученика и подписана от класен
ръководител.
2. За стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
- Заявление – декларация /по образец/, подадена от ученика и падписана от класен
ръководител
- Документи за доходите на член от семейството, за предходните шест месеца/август-януари /
В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през шестмесечния период суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1-4 и 6
от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (доходи от трудови
правоотношения, доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, доходи от друга
стопанска дейност, доходи от наем), пенсии (без добавките за чужда помощ за лица с
трайно намалена работоспособност), месечните помощи и добавки по реда на Закона за
семейните 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 получавани по силата на
постановлението).
3.За ученици без родител (и)
- Заявление – декларация /по образец/, подадена от ученика и падписана от класен
ръководител;
Копие от смъртен акт за починал родител;
Документи, удостоверяващи отнемане на родителски права.
4. Месечни стипендии за ученици приети за обучение в VIII клас по защитените 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
Заявление – декларация /по образец/, подадена от ученика и подписана от класен
ръководител.

VІI.Разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на учебната
2020/2021 г. в размер на 13 190.00 лв.
1.За месечни стипендии - 2 590.00 лв., в т.число:
а/ за постигнати образователни резултати – 120.00 лв. ;
б/за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането- 600.00 лв;
в/ за ученици без родители или с един родител – 120.00 лв.;
г/за ученици приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности
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 – 1 750.00 лв.

2. Размер за всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна
година
Месечни стипендии
За постигнати образователни резултатиминимален успех отличен /5.50/ от предходен
учебен срок/година

За подпомагане достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането- успех от

Размер
60 лв.

Срок

за II срок на учебната
2020/2021 г.

40 лв.

за II срок на учебната
2020/2021 г.

За подпомагане достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането- успех от

50 лв.

за II срок на учебната
2020/2021 г.

4.50 до 5.49 за предходен учебен срок/година
За ученици без родители или с един родител

60 лв.

за II срок на учебната
2020/2021 г.

50 лв.

за II срок на учебната
2020/2021 г.

3.80 до 4.49 за предходен учебен срок/година

За ученици приети за обучение в VIII клас по
защитените 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

VIII.Краен срок за разглеждане на подадените документи от комисията и допълване на
липсващи документи – 10.03.2021 г.
IX.Краен срок за внасяне на предложение до директора – 11.03.2021 г.
X. Заповедта да бъде публикувана на сайта на Училището.
XI.Класните ръководители да информират учениците.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
инж. Кирил Саксанов: х
Директор на ПГ по машиностроене Пловдив

