
 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД 18 - 395 

 

гр.Плевен, 20.02.2017 г. 

 

 

            На основание чл.258 ал.1 и чл.259 от ЗПУО, обн.ДВ бр.79/13.10.2015 г., в сила 

от 01.08.2016 г. и чл.9 от Постановление № 33/ 5.02.2013 г. за условията за получаване 

на стипендии от ученици след завършено основно образование и във връзка с 

Протокол № 1 от 08.02.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 18-

16/15.09.2016 г. на Директора на ПГРТО за допускане и класиране на кандидатите по 

видове стипендии за втория срок на учебната 2016/2017 г.  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

І. Разпределението на средствата по видове стипендии, както следва:  

1.Не по-малко от 90 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на 

училището за 2017 г., да се използват за месечни стипендии на учениците и до 10 на 

сто за еднократни стипендии. 

      

ІІ. Критериите за допускане до класиране и критериите, показателите и 

методиката за класиране на учениците за различните видове стипендии 
 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ 

 По Чл. 4. ал. 1. т. 1  Месечни стипендии за постигнати образователни 

резултати 

 Критерии за допускане до класиране: 

1. Постигнат успех не по-нисък от Отличен 5,50  за  I срок на учебната 2016/2017   

2. Да няма санкции, наложени от Педагогическия съвет към датата на 

кандидатстването 

 Критерии за класиране на кандидатите 

1. Основен критерий - постигнат успех  от  I срок на учебната 2016/2017 г. не по-

нисък от Отличен 5,50 – от 80 до 90 точки.За набирането на точките се използва 

методика, разработена от комисията. 

- за отличен успех 5,50 – 5,75 - 80 т. 

 - за отличен успех 5,76 – 6,00 - 90 т. 

2. Допълнителен критерий - активно участие в училищни мероприятия и  

извънкласни форми – 10 точки 

По Чл. 4. ал. 1. т.2. Месечни стипендии за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането 

Критерии за допускане: 

1. Постигнат успех не по-нисък от Много добър 4,50 за I срок на учебната  

2016/2017 г.  

2. Средномесечен доход на член от семейството за  предходни 6 месеца,  не по-

висок от обявения за периода – 420/427 лв. 

3. Да няма наложени санкции от Педагогическия съвет към датата на 

кандидатстването 

Критерии за класиране: 



1. Основен критерий – средномесечен доход на член от семейството за предходни 

6 месеца,  не по-висок от обявения за периода – 420/427 лв. – 80 точки. 

 

 

2. Допълнителен критерий - класиране по низходящ ред по успех – от 10 до 20 

точки  

Класират се кандидати, получили не по-малко от 80 точки. За набирането на 

точките се използва методика,  разработена от комисията 

 

По Чл. 4, ал. 1, т. 3  Месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания 

Критерии за кандидатстване: 

1. Представен легитимен и актуален документ от медицинска комисия 

2. Да няма наложени санкции от Педагогическия съвет към датата на 

кандидатстването 

 

По Чл. 4, ал. 1, т. 4  Месечни стипендии за ученици без родители 

Критерии за кандидатстване: 

1. Представяне на легитимни и актуални документи 

2. Да няма наложени санкции от Педагогическия съвет 

 

По Чл.4, ал.2 Месечни стипендии за ученици с един родител 

Критерии за кандидатстване: 

1. Представяне на легитимни и актуални документи 

2. Да няма наложени санкции от Педагогическия съвет 

 

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ 

По Чл. 5, ал.1, т. 1 Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на 

еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 

Критерии за допускане: 

1. Успех от I срок на учебната  2016/2017 г. не по-нисък от Добър 4,00  

2. Наличие на социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование. 

3.  Средномесечен доход на член от семейството за предходни 6 месеца,  не по-

висок от обявения за периода – 420/427 лв 

По Чл.5, ал.1, т.2 Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от 

ученика в учебната, извънкласната  или извънучилищната дейност 

Критерии за допускане: 

1. Да няма наложени санкции от Педагогическия съвет към датата на 

кандидатстването 

 2. Мотивирано предложение от класния ръководител за отпускането на 

еднократната стипендия 

 

 

ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ 

 По Чл. 6, ал. 1 Месечна целева стипендия за покриване на конкретни 

разходи на ученика, свързани с обучението му / разходи за транспорт от друго 

населено място, плащане на наем в общежитие, закупуване на учебни пособия, 

плащане на изследвания за здравни книжки, подпомагане при тежко и 

продължително боледуване и други по преценка на Педагогическия съвет и 

комисията/ 

Критерии за допускане: 

1. Успех от I срок на учебната 2016/2017 г.  не по-нисък от Добър 3,50 

2. Да няма наложени санкции от Педагогическия съвет към датата на 

кандидатстването 

3. Средномесечен доход на член от семейството за  предходни 6 месеца,  не по-

висок от 300,00 лв. 



Критерии за класиране: 

1. Представени разходооправдателни и други  документи,  доказващи направените 

разходи по предназначение за покриване на конкретните нужди 

 

 

 

Забележка: Целеви стипендии за покриване на разходи за транспорт от друго 

населено място се отпускат на учениците в случай, че не се дублират с получени 

суми от МОН за тази цел. 

 

ЕДНОКРАТНИ ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ 

    1. По чл.6, ал.1 във връзка с чл. 5, ал.1, т.1 Еднократни целеви стипендии за      

покриване на конкретни нужди, свързани с достъпа до образование 

      Критерии за допускане: 

      1.  Успех от  I срок на учебната 2016/2017 г.- не по-нисък от Добър 4,00 

2. Да няма наложени санкции от Педагогичекия съвет към датата на 

кандидатстването. 

      3. Размерът на месечния доход на член от семейството да не надвишава 300,00 лв. 

 

ІIІ. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за II  срок на 

учебната 2016/2017 година. 

1. Чл.4, ал.1, т.1 за постигнати образователни резултати. 

Размер  до 45,00 лв. 

Отпуска се само за учебните месеци – всичко 5 /пет/ месеца. 

II срок – 01.02.2017 – 30.06.2017– 5 месеца 

2. Чл.4, ал.1, т.2 за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането: 

Размер до 35,00 лв.  

Отпуска се само за учебните месеци – всичко 5 /пет/ месеца. 

II срок – 01.02.2017 – 30.06.2017 – 5 месеца 

3.Чл.4, ал.1, т.3 и т.4 ; чл.4, ал.2 за подпомагане на ученици с трайни увреждания , 

ученици без родителии ученици без един родител 

Размер – 40,00 лв. 

Отпуска се за  цялата учебна 2016/2017 г. – всичко 12/дванадесет/ месеца за ученици 

от IX – XI клас и 9/девет/ месеца за ученици от XII клас – до 30.06.2017 г. 

4.Чл.5, ал.1, т.1 Еднократни за преодоляване от ученика на социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. 

Размер – до 100 лв.  

Отпуска се еднократно за преодоляване от ученика на социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование.   

5.Чл.5, ал.1, т.2 Еднократни за постигнати високи резултати от ученика в 

учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. 

Размер – до 100 лв.  

Отпуска се еднократно в края на годината. 

5.Чл.6, ал.1 Целева за покриване конкретни нужди.  

Размер –   Не повече от 100 лв. за учебен срок. 

Отпуска се при необходимост. 

 

ІV. Предложение за конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид 

стипендия в училището.    
1.Стипендии по Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. в ПГРТО – гр. Плевен се 

предоставят на  ученици в дневна форма на обучение след завършено основно 

образование, които нямат наложени санкции с решение на педагогическия съвет и 

които представят вярна и точна информация в заявлението-декларация за отпускане на 

стипендия и необходимите документи. Ученик 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. Еднократна стипендия може да се отпусне и на 

ученик, който получава месечна стипендия. 

 

 

2. Методика за определяне размера на видовете стипендии за II срок на учебната 

2016/2017 година 

 

 I. По Чл.4, ал.1, т.1 Месечни стипендии за постигнати образователни резултати 

 1.Максимален размер на месечни стипендии за постигнати образователни 

резултати - 45,00 лв. 

 2.Критерии: 

 1.1.Основен критерий - постигнат отличен успех: 

 - за отличен успех 5,50 – 5,75 - 80 т. 

 - за отличен успех 5,76 – 6,00 - 90 т. 

 1.2.Допълнителен критерий – участие в училищни мероприятия и 

извънкласни форми – 10 точки 

3.Формула за изчисляване на стипендията: МС=(Т1+Т2) x 45 

                      100 

           МС -  Месечната стипендия за постигнати образователни резултати 

           Т1 -  точките от критерии №1 

 Т2 – точките от критерии №2 

 

Пример: Ученикът е с отличен успех от I срок на учебната 2016/2017 г. – 5,70. Взема 

активно участие в училищни мероприятия и в извънкласна дейност по интереси – 

проект „Твоят час”. 

Изчисление : МС= (80 + 10) x 45    = 41 лв.    

   100 

 

II. По Чл.4, ал.1, т.2 Месечни стипендии за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането 

 1.Максимален размер на месечни стипендии за подпомагане достъпа до 

образованието и предотвратяване на отпадането – 35,00 лв. 

 2.Критерии 

 2.1.Основен критерий - средномесечен доход на член от семейството до 

420/427 лв. -  80 точки  

2.2.Допълнителен критерий -  постигнат мн.добър успех  

 - 4,50 – 5,00 – 10 т.   

 - 5,01 – 5,49 – 20 т.  

3.Формула за изчисляване на стипендията : МС=(Т1+Т2)x35 

                     100 

 МC - Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 

           Т1 -  Точките от критерии №1 

           Т2 – Точките от критерии №2 

Пример: Ученикът е в семейство със средномесечен доход 310 лв.  Успехът му от I 

срок на учебната 2016/2017 г е 4,90   

 изчисление: МС= (80 +10 ) x 35 = 32 лв. 

          100 

V. Документи за кандидатстване: 

 

            По Чл.4, ал. 1, т.1  За постигнати образователни резултати 

1. Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични данни и успех 

2. Писмено потвърждение от класния ръководител за успеха на ученика 

 

      По Чл. 4, ал. 1, т. 2 За подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането 



1. Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични данни и успех 

2. Удостоверения за получени  доходи на родителите от трудови правоотношения 

за посочения период 

 

 

3. Удостоверения за получени доходи от пенсии /без добавките за за чужда помощ 

за лица с трайно намалена работоспособност 

4. Удостоверения за получени обезщетения и помощи по реда на КСО /без 

еднократните помощи/ 

5. Удостоверения за получени месечни помощи и добавки за деца по реда на 

Закона за семейни помощи 

6. Удостоверения за месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане 

7. Решение за присъдени издръжки на децата-учащи в семейството 

8. Стипендии на членовете на семейството, които са учащи /без получаваните по 

това постановление/ 

9. Документи за удостоверяване на получени наеми, хонорари и други доходи на 

членовете на семейството /собственоръчно написана декларация/ 

10. При фактически развод, родителят при когото живее ученикът декларира 

писмено за фактическо съжителство/несъжителство с друго лице и 

получаваните от него доходи. 

11. При липса на декларирани доходи на семейството за обявения период се 

представя ксерокопие от трудовата книжка на родителите. 

 

     По Чл. 4, ал.1, т. 3  За подпомагане на ученици с трайни увреждания 

1. Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични дани 

2. Протокол от медицинска комисия за трайно увреждане, актуален за периода, за 

който ученикът кандидатства за стипендия 

3. Писмено деклариране от класния ръководител  на отсъствията и наложените 

наказания към датата на кандидатстването 

 

            По Чл. 4, ал.1, т.4 и Чл.4, ал.2  За ученици без родители и без един родител 

1. Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични данни 

2. Писмено деклариране от класния ръководител на отсъствията и наложените 

наказания към датата на кандидатстването 

3. Ксерокопие от смъртен акт на починал/и родител 

4. Ксерокопие от акт за раждане 

5. Удостоверение за семейно положение на родителя, при когото живее ученика 

6. Удостоверение от компетентен орган, че са отнети родителски права или 

родителите са поставени под пълно запрещение 

 

По чл. 5, ал. 1, т. 1  За преодоляване от ученика на еднократни социални         

обстоятелства, свързани с достъпа до  образование 

1. Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични данни и успех 

2. Писмено потвърждение от класния ръководител за успеха, отсъствията и 

наложените наказания към датата на кандидатстването. Описание на 

конкретното социално обстоятелство и мнение за/против отпускането на 

еднократната стипендия 

3. При обсъждане на конкретния случай  се разглеждат и документите, които се 

предоставят по Чл. 4, ал. 1, т. 2 

 

По чл. 6, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1  За покриване на конкретни 

разходи на ученика , свързани с достъпа до  образование 

1.  Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични данни и успех 

2.  Писмено потвърждение от класния ръководител за успеха на ученика. Описание 

на социалните обстоятелства за отпускането на еднократната целева стипендия 



3.  При обсъждане на конкретния случай  се разглеждат и документите, които се 

предоставят по чл. 4, ал. 1, т. 2 

 

По чл. 6, ал. 1, т. 2 За покриване на конкретни разходи на ученика, 

свързани с достъпа до  образование 

1.  Заявление по образец със собственоръчно декларирани лични данни и успех 

2.  Писмено потвърждение от класния ръководител за успеха на ученика. Описание 

на социалните обстоятелства за отпускането на месечна целева стипендия 

 

 

3.  При обсъждане на конкретния случай  се разглеждат и документите, които се 

предоставят по чл. 4, ал. 1, т. 2 

 

 Заповедта да се обяви на информационното табло в училището и се публикува 

на интернет страницата на училището в 3-дневен срок от издаването, но не по-късно 

от 14 дни преди крайния срок за получаване на документи за кандидатстване. 

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветана Темелакиева 

Маринова – зам.-директор по учебната дейност. 

   

 Настоящата заповед да се доведе до знание на лицата за сведение и изпълнение 

 

 

 

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА 

Директор на ПГРТО - Плевен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


