Утвърдил : .............../п/................
/инж. Н. Христова/

ДОКЛАД
на комисията за определяне критериите за всеки вид
стипендия, списъците с допуснатите ученици и размер на
стипендията за първи учебен срок на учебната 2018/2019 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА
УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.
1.СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
• Заявление по образец, в което е посочен успеха от учебната 2017/2018
година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния
успех най-малко 5,50.
•

Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет.

2.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ
• Заявление по образец, подписано от класния ръководител. За учениците,
които за пръв път ще получават такъв вид стипендия - копия от смъртния акт
на починалите родители.
•

Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет.

3.СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

Попълва се заявление по образец .
• Успех от учебната 2017/2018 година – не по малко от 4,50 - заверен с подпис
на класния ръководител.

• Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца - от
м. март 2018 г. до м. август 2018 г. включително.
• Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по
местоживеене, ако не са вписани в декларацията/ за периода от м. март 2018 г.
до м.август 2018 г. включително, а ако не са получавани - бележка,
удостоверяваща това, пак за същия период /м. март 2018 г. до м.август 2018 г.
включително/.
• Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното
обезщетение за периода м.март 2018 г. до м.август 2018 г. включително.
Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за
получаваната пенсия от м.март 2018 г. до м.август 2018 г. включително.
Ако родителите нямат никакви доходи да се представи нотариално заверена
декларация за това.
• При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ
за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.
• За да се отпусне социална стипендия, месечният доход на член от семейството
за периода м.март 2018 г. до м.август 2018 г. включително трябва да е под
установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните
шест месеца. / в случая 510.00 лв./
Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или
нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или
фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е
родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга/ или лицето, с
което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако
продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по късно от
навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и
пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия
съпруг/съпруга/ или лицето, с което съжителства майката или бащата на
ученика, ако живеят с него.
• Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет.
4.СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ
• Заявление по образец , подписано от класния ръководител. Учениците,
които ще получават такъв вид стипендия представят документ

удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на
стипендията.
• Ученикът да няма наложени наказания от Педагогическия съвет.

На свое заседание от 03.10.2017 г., комисия в състав:
Председател : Пламен Петров

Членове :
1. Елена Адамова
2. Жана Димитрова
3. Радка Петрова
4. Хараламби Бозаджиев
5. Биана Тодорова
6. Мирослава Куманова

Във връзка с чл.8, ал.2, т.2 от постановление № 328 от 21.12.2017 г.,
комисията разгледа редовността на подадените документи, обсъди критериите
за различните видове стипендии и предлага на директора на НПТГ
„Ш.Петьофи“ следното:
Във връзка с бюджета от МОН за стипендии за 2018 г. и наличните
средства от стария бюджет, Комисията предлага индивидуалните месечни
стипендии да бъдат в размер както следва :
• По чл.4, ал.1, т.1 – За постигнати образователни резултати - 30лв.
• По чл.4, ал.1, т.2 – За подпомагане достъпа до образование и
предотвратяване отпадането - 30лв.
• По чл.4, ал.1, т.3 – За попомагане на ученици с трайни увреждания
– 30лв.
• По чл.4,ал.1,т4. и ал.2 – За ученици без родители или с един
родител – 30лв.

1.Комисията разгледа подадените документи за различните видове
стипендии и допусна до класиране всички документи.
Изразходваните средства за стипендии ще бъдат:

По чл.4, ал.1, т.1 – За постигнати образователни резултати
49 ученици х 30лв. = 1470лв.
По чл.4, ал.1, т.2 – За подпомагане достъпа до образование и
предотвратяване отпадането
67 ученици х 30лв. = 2010лв.
По чл.4, ал.1, т.3 – За попомагане на ученици с трайни увреждания
11 ученици х 30лв. = 330лв.
По чл.4,ал.1,т.4, ал.2 – За ученици без родители или с един родител
26 ученици х 30лв. =780лв.
Съгласно чл.7, ал.2 ученици, получаващи стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и
т.4 при постигнати образователни резултати, могат да кандидатстват и за 50
на сто от тази стипендия.
3 ученици х 15 лв. = 45 лв.
Всичко изразходвани средства 4635лв.
Съгласно чл.6, ал.1 , комисията предлага 16 ученици
подпомогнати със сумата от 30 лв. месечно.Това са ученици,
ежедневно до гр.Разград от други общини от област Разград.
ученици получават някой от другите видове стипендия
подпомогнати със сумата от 15 лв.
16 ученици х 30 лв. = 480 лв.
3 ученици х 15 лв.= 45 лв.
Всичко изразходвани средства 525 лв.
Общо необходими средства на месец : 5160 лв.

КОМИСИЯ:
Пламен Петров.............../п/..................
Елена Адамова............... /п/..................
Жана Димитрова.............. /п/................
Радка Петрова................. /п/.................
Хараламби Бозаджиев........ /п/.............
Биана Тодорова.............. /п/..................
Мирослава Куманова........... /п/...........

да бъдат
пътуващи
Ако тези
да бъдат

