
П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

 

З А П О В Е Д 

№ 597/ 20 февруари 2020 г. 

 

 На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 т.4 и т.19 от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, чл.9, ал.1 от Постановление № 328/21.12.2017 г. за 

условията и реда за получаване на стипендии от учениците след  завършено основно 

образование, Параграф 3 на ПМС № 20/01.02.2019 г. за изменение и допълнение на 

ПМС № 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците 

след завършено основно образование, писмо от РУО гр. В. Търново с вх. № 

1818/27.03.2019 г.,  глава 7, т.7.5,  т.16 от Вътрешни правила и процедури за 

извършване на финансови и контролни дейности в ПДТГ „Д.Хадживасилев”  и 

предложение вх. № 1252/20.02.2020 г. от комисия за стипендии 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ: 

Прогнозен годишен размер за 2020 г.   –    27 366,00  лв. 

Изплатени за м.І.2020 г.    –      2 800,00  лв. 

Остатък  за 2020 г.        -     23 633,00  лв.  

 

разпределени по видове, както следва: 

Видове стипендии: за ІІ учебен срок 

/м.II,III,IV,V,VI.2020 г 

1. Месечни стипендии: 13 790 

а/ за постигнати образователни резултати – 

чл. 4 ал.1 т.1  

 

5 600 

б/ за подпомагане достъпа до образование 

и предотвратяване на отпадането – чл. 4 

ал.1 т.2 

  

 

750 

в/ за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания  - чл. 4, ал.1, т.3 

 

140 

г/ за ученици без родители - чл. 4, ал.1, т.4 0 

д/ за ученици, които се обучават в дуална 

форма на обучение в класовете от първи 

гимназиален етап – чл. 4 ал.1 т.5 

 

 

4 400 

е/ за ученици, които са приети за обучение 

в 8 клас по защитените от държавата 

специалности по професии - чл. 4 ал.1 т.6 

 

 

1 800 

ж/ за ученици без родител - чл. 4, ал.2 1 100 

2. Еднократни стипендии 110 

а/ преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование – чл. 5 ал.1 т.1 

 

 

60 

б/ постигнати високи резултати от ученика 

в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност – чл.5, ал.1 т.2 

 

 

50 



 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1. Критерии за допускане до класиране: 

Видове стипендии: Критерии за допускане до 

класиране 

1. Месечни стипендии:  

а/ за постигнати образователни резултати – 

чл. 4 ал.1 т.1  

- да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване; 

- минимален успех за първи срок на 

учебната 2019/2020 г.  отличен 5,50. 

б/ за подпомагане достъпа до образование 

и предотвратяване на отпадането – чл. 4 

ал.1 т.2 

- да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване  

- месечният доход на член от 

семейството, получен през 

предходните шест месеца, да не е по-

висок от средната минимална 

месечна работна заплата за страната 

за същия период, а именно: 

01.08.2019 -  31.01.2020 за стипендия 

за II учебен срок – 568,33 лв.  

- среден успех за първи срок на 

учебната 2019/2020 г. – не по-малко 

от мн. добър 5.00 

в/ за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания  - чл. 4, ал.1, т.3 

да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване. 

г/ за ученици без родители - чл. 4, ал.1, т.4 да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване. 

д/ за ученици, които се обучават в дуална 

форма на обучение в класовете от първи 

гимназиален етап – чл. 4 ал.1 т.5 

- да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване; 

- минимален успех за първи срок на 

учебната 2019/2020 г. мн. добър 4,50. 

е/ за ученици, които са приети за обучение 

в 8 клас по защитените от държавата 

специалности по професии - чл. 4 ал.1 т.6 

- да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване; 

- минимален успех за първи срок на 

учебната 2019/2020 г. мн. добър 4,50 

ж/ за ученици без родител - чл. 4, ал.2 да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване. 

2. Еднократни стипендии  

а/ преодоляване от ученика на еднократни 

социални обстоятелства, свързани с 

достъпа му до образование – чл. 5 ал.1 т.1 

да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване. 

б/ постигнати високи резултати от ученика 

в учебната, извънкласната или 

извънучилищната дейност – чл.5, ал.1 т.2 

да нямат наложено наказание към 

момента на кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Критерии и показатели за класиране на учениците: 

Видове 

стипендии: 

Критерии за 

класиране 

Показател за класиране  ТЕЖЕСТ 

1. Месечни 

стипендии: 

   

а/ за постигнати 

образователни 

резултати – чл. 4 

ал.1 т.1  

Среден успех 

 

 

 

Среден успех от I учебен срок на 

учебната 2019/2020 г. 

90 % 

Присъствие на 

ученика в училище 

Брой отсъствия по неуважителни 

причини от I учебен срок на учебната 

2019/2020 г. 

10 % 

 

 

Класиране на 

национален/финален 

кръг на олимпиади, 

състезания и 

конкурси от 

календара на МОН. 

Брой класирания на І,ІІ,ІІІ място през 

I учебен срок на учебната 2019/2020 г. 

 

20 % 

 

 

Комплексна оценка ( бал): 

Кбал = кусп  -  кнп + ккмон 

кусп = ср.успех х 90% 

кнп = брой отсътвия по неуважителни причини  х 10% 

ккмон = брой класирания х 20% 

 

Крайното класиране се извършва на база получен резултат от 

комплексната оценка в низходящ ред в рамките на предвидените 

средства. 

б/ за подпомагане 

достъпа до 

образование и 

предотвратяване 

на отпадането – 

чл. 4 ал.1 т.2 

Месечен доход на 

член от семейст-

вото,получен в пе-

риода: 01.08.2019 -

31.01.2020 

 

 

Среден месечен доход на член от 

семейството, получен през 

предходните шест месеца. 

 

 

 

90 % 

 

Присъствие на 

ученика в училище 

Брой отсъствия по неуважителни 

причини от I учебен срок на учебната 

2019/2020 г. 

 

 

20 % 

 

Среден успех 

Среден успех от I учебен срок на 

учебната 2019/2020 г. 

 

10 % 

Комплексна оценка ( бал): 

Кбал = кдоход  +  кнп - кусп 

кдоход = месечен доход х 90% 

кнп = брой отсътвия по неуважителни причини х 20% 

кусп = среден успех х 10% 

Крайното класиране се извършва на база получен резултат от 

комплексната оценка в низходящ ред в рамките на предвидените 

средства. 

в/ за ученици, 

които се обучават 

в дуална форма 

на обучение в 

класовете от 

първи 

гимназиален етап 

– чл. 4 ал.1 т.5 

Среден успех 
Среден успех от I учебен срок на 

учебната 2019/2020 г. 
90 % 

Присъствие на ученика 

в училище 

Брой отсъствия по неуважителни 

причини от I учебен срок на учебната 

2019/2020 г. 

10 % 

Класиране на 

училищен/общински 

кръг на олимпиади, 

състезания и конкурси 

от календара на МОН. 

Брой класирания на І,ІІ,ІІІ място през 

I учебен срок на учебната 2019/2020 

г. 

 

20 % 



 

 Комплексна оценка (бал):  

Кбал = кусп  -  кнп + ккмон 

кусп = ср.успех х 90% 

кнп = брой отсътвия по неуважителни причини  х 10% 

ккмон = брой класирания х 20% 

 

Крайното класиране се извършва на база получен резултат от 

комплексната оценка в низходящ ред в рамките на предвидените 

средства. 

г/ за ученици, 

които са приети 

за обучение в 8 

клас по 

защитените от 

държавата 

специалности по 

професии - чл. 4 

ал.1 т.6 

Среден успех 
Среден успех от I учебен срок на 

учебната 2019/2020 г. 
90 % 

Присъствие на 

ученика в училище 

Брой отсъствия по неуважителни 

причини през I учебен срок на 

учебната 2019/2020 г. 

10 % 

Класиране на 

училищен/общински 

кръг на олимпиади, 

състезания и 

конкурси от 

календара на МОН. 

Брой класирания на І, ІІ, ІІІ място 

през I учебен срок на учебната 

2019/2020 г. 

 

20 % 

Комплексна оценка (бал): 

Кбал = кусп  -  кнп + ккмон 

кусп = ср.успех х 90% 

кнп = брой отсътвия по неуважителни причини  х 10% 

ккмон = брой класирания х 20% 

 

Крайното класиране се извършва на база получен резултат от 

комплексната оценка в низходящ ред в рамките на предвидените средства 
 

При наличие на ученици с равен бал и в случай, че предвидените средства са 

недостатъчни по видове стипендии, по предложение на комисията за стипендии за 

учебната 2019/2020 г. до директора може да се извърши преразпределяне на 

средствата по видове стипендии. 
 
 
 

ІІІ. РАЗМЕР НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИИ И ПЕРИОДА, ЗА КОЙТО СЕ 

ОТПУСКА: 

 

Вид на стипендията Размер Период 

1. Месечни стипендии: 

1.1.  За постигнати 

образователни резултати  

 

40.00 лв. - 01.02.2020г. – 30.06.2020 г. за 

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас; 

 

- 01.02.2020г. – 14.05.2020 г. за 

XII клас  
1.2. За подпомагане достъпа 

до образование и 

предотвратяване на 

отпадането . 

30.00 лв. 

1.3.За подпомагане на 

ученици с трайни 

увреждания. 

 

 

40.00 лв. 

 

 

от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е 

възникнало основанието до 
1.4. За ученици без родители 50.00 лв. 

  



 

1.5. За ученици без родител 

 

50.00 лв. 

края на учебния срок, но не по-

късно от 31 май 2020 г. 

1.6. За ученици, които се 

обучават в дуална форма на 

обучение в класовете от 

първи гимназиален етап  

 

 

 

40,00 лв. 

 

 

- 01.02.2020 – 31.06.2020 за 

VІІІ, ІХ клас 

1.7. за ученици, които са 

приети за обучение в 8 клас 

по защитените от държавата 

специалности по професии 

 

 

 

40,00 лв. 

 

 

- 01.02.2020 – 31.06.2020 за VІІІ 

клас 

 

2. Еднократни стипендии: 

1.2.1. преодоляване от 

ученика на еднократни 

социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до 

образование 

до 100 лв. Еднократно  за месеца, следващ 

месеца, през който е 

възникнало основанието  

1.2.2. постигнати високи 

резултати от ученика в 

учебната, извънкласната 

или извънучилищната 

дейност 

до 100 лв. Еднократно  за месеца, следващ 

месеца, през който е 

възникнало основанието 

 

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ: 

Право на стипендии имат всички ученици в дневна, индивидуална, комбинирана 

форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след 

завършено основно образование, които са български граждани и граждани на държава 

членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

чужденци с разрешено постоянно пребиваване в страната или приети въз основа на 

международен договор или акт на Министерския съвет, получили право на 

дългосрочно или продължително пребиваване в страната, търсещи или получили 

международна закрила в страната. 

Стипендии се отпускат и на ученици с трайни увреждания, както и на ученици със 

специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за 

завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори 

гимназиален етап. 

Всеки ученик има право да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може 

да получи само една стипендия по негов избор въз основа на писмено заявление-

декларация /образец/. 

Учениците с право на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания  

и за ученици без родител/и при класиране за стипендия за постигнати образователни 

резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й 

Учениците с право на стипендия за обучение в дуална форма в класовете от първи 

гимназиален етап  и ученици, които са приети за обучение в 8 клас по защитените от 

държавата специалности по професии – чл. 4 ал.1 т.5 и т. 6 при класиране за стипендия 

за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. 

Заявлението-декларация се получава от класния ръководител или 

счетоводството на ПДТГ „Д. Хадживасилев”. 

Документите се подават в счетоводството на ПДТГ „Д. Хадживасилев” в 

указаните срокове за кандидатстване.   

 Въз основа на извършено класиране комисията за стипендии предлага на 

директора списък на  учениците, които имат право да получат стипендия за съответния 

период. 

 Заповедта с класирането се обявява на информационното табло в ПДТГ 

„Д.Хадживасилев” и се публикува в сайта на ПДТГ в срок до 11.03.2020 г.  

 



 

 

Учениците нямат право на стипендия, когато: 

- прекъснат обучението или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящи поради болест;  

- имат наложена санкция с решение на Педагогическия съвет от месеца, следващ 

налагането, до заличаване на санкцията 

  

1. Срокове за кандидатстване: 

Вид на стипендията Срок 

1. Месечни стипендии: 

1.1.  За постигнати 

образователни резултати  

 

 

 

 

 

- за ІІ срок на учебната 2019/2020 г.: 

          до 13,30 часа на 06 март 2020 г., 

 

 

 

За месечните стипендии по 1.4. - за ученици без 

родители и 1.5. за ученици без родител до един 

месец след настъпване на обстоятелството 

 

 

 

1.2. За подпомагане достъпа 

до образование и 

предотвратяване на 

отпадането . 

1.3.За подпомагане на 

ученици с трайни 

увреждания. 

1.4. За ученици без родители 

1.5. За ученици без родител 

1.6.  За ученици, които се 

обучават в дуална форма на 

обучение в класовете от 

първи гимназиален етап 

 

1.7. за ученици, които са 

приети за обучение в 8 клас 

по защитените от държавата 

специалности по професии 

2. Еднократни стипендии: 

1.2.1. Преодоляване от 

ученика на еднократни 

социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до 

образование 

 

 

 

- до един месец след настъпване на 

обстоятелството 

1.2.2. Постигнати високи 

резултати от ученика в 

учебната, извънкласната 

или извънучилищната 

дейност 

 

 

 

 

- от 01 юни до 12 юни 2020 година. 

 

V.  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА: 

 

1. МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ: 

1.1. Стипендия за постигнати образователни резултати:  

       - заявление – декларация /по образец/. 

1.2. Стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането: 

  -  заявление – декларация /по образец/; 

- документи, доказващи доходите на семейството от брутни заплати, 

включително обезщетения за временна неработоспособност и други плащания по 

Кодекса на труда. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, 

непълнолетните или нетрудоспособни 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 на лицето, с което съжителства 

майката или бащата, ако живеят с него 

- служебна бележка за получените семейни помощи и добавки по реда на Закона 

за семейните помощи за деца /от Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене/,  

а ако не са получавани - бележка, удостоверяваща това; 

- служебна бележка за получените месечни помощи по реда на Закона за 

социалното подпомагане; 

- служебна бележка за получаваната пенсия, без добавките за чужда помощ за 

лица с трайно намалена работоспособност; 

- ако родителите са безработни - служебна бележка за полученото обезщетение 

от НОИ;  

- ако родител е бил в продължителен неплатен отпуск, не е работил и не е 

получавал обезщетение за безработица през периода или през част от него, представя  

нотариално заверена декларация, че не работи, не получава обезщетения от НОИ и 

няма фирма или доходи от наеми, занаяти, търговия и др.подобни; 

- брат или сестра, които учат за придобиване на средно образование /но не по-

късно от навършване на 20-годишна възраст/ - служебна бележка от учебното 

заведение, в която да е посочен размера на получаваната стипендия или, че не е 

получавана такава; 

- при разведени родители – ксерокопие от съдебното решение за развод 

/представя се оригинал за сверяване/ и актуална служебна бележка от съда за размера 

на присъдената месечна издръжка; 

 

1.3. Стипендия за ученици с трайни увреждания – ксерокопие от решение на 

ТЕЛК за инвалидност /представя се оригинал за сверяване/; 

1.4. Стипендия за ученици без родители – ксерокопие на смъртните актове 

/представя се оригинал за сверяване/; 

1.5. Стипендия за ученици без родител –документ за семейно положение на 

родителя; ксерокопие на смъртния акт /представя се оригинал за сверяване/ 

 

2. ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ: 

2.1. стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование: 

- заявление-декларация  /по образец/; 

- документ, доказващ обстоятелството. 

2.2. стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност: 

- заявление-декларация /по образец/; 

- документ, доказващ постигнатия резултат. 

В заявлението–декларация, учениците посочват класиранията си на 

национален/финален кръг на олимпиади, състезания и конкурси от календара на МОН 

и прилагат копие от документа, удостоверяващ класирането. 

 

Настоящата заповед да се  сведе до знанието на педагогическия персонал за 

сведение и на комисията за стипендии  за изпълнение. 

 

Техническият секретар да  постави на информационното табло и осигури 

публикуване на интернет страницата на ПДТГ в срок - 21.02.2020 г. 

 

 

        ДИРЕКТОР: П 

РИ/МН         /Р. Иванова/ 


