УКАЗАНИЕ
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ
Стипендии се отпускат от началото на всяка учебна година и от началото на втория срок и се изплащат
за времето от 1 октомври до 30 юни включително.
На стипендианти инвалиди, без родители или само с един родител стипендии се изплащат за 12
месеца.
Условията и редът за получаване на стипендии от учениците са регламентирани съгласно
разпоредбите на Постановление №328/21.12.2017г. на МС.
Право на стипендии по реда на постановлението имат ученици в дневна и индивидуална форма на
обучение, след завършено основно образование.
Учениците губят право на стипендия, когато:
 Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи по болест.
 Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет по чл. 47 ал. 1 т.3 от Правилника
за дейността в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ до изтичане на срока на наказанието.
I.
МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ:
1. За постигнати образователни резултати (отличен успех) – чл.4, ал.1, т.1
1.1. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се вземат предвид успехът от
предходната учебна година, а при отпускане на стипендия за втория учебен срок – успехът от
предходния срок.
1.2. Документ за кандидатстване – заявление-декларация от ученика по образец, която се подава
всеки срок на текущата учебна година.
2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – чл.4, ал.1, т.1
2.1. Критерии за допускане до класиране:
 Месечният доход на член на семейството се определя като среден за предходните 6 месеца - от
месец април 2018г. до месец септември 2018г. включително. Размерът на минималната работна заплата,
приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството е среден за предходните 6
месеца – 510.00лв.
 Успех не по нисък от Много добър 4.50, при отпускане на стипендия от началото на учебната
година се вземат предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия за
втория учебен срок – успехът от предходния срок.
2.2. Документи за кандидатстване:
 Заявление-декларация по образец подписана и от родителя на ученика, която се подава всеки
срок на текущата учебна година.
 Документи удостоверяващи получените от отделните членове на семейството доходи от април
2018г. до септември 2018г. включително като:
- Служебни бележки за трудово възнаграждение на родителите за съответния период,
включително обещетения за временна нетрудоспособност;
- Служебни бележки за пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите;
- Документ от Агенцията по заетостта (Бюро по труда) с право или не на трудово обезщетение за
безработен родител или нотариално заверена декларация за липса на доходи за съответния период;
- Компенсации към всички видове плащания;
- Месечни добавки и месечни помощи за деца;
- Наеми, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занаяти, дивиденти от
акции и други доходи;
- При разведени родители се предоставя копие от съдебно решение за присъдени издръжки;
- Служебна бележка (Уверение) от учебно заведение при братя и сестри учащи в редовна форма
на обучение, като се посочва дали получават стипендия и в какъв размер;
Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или
пълнолетните, ако са учащи, включително и на платено обучение, нетрудоспособни. В случай на
повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – чл.4, ал.1, т.3
3.1. Стипендии се отпускат на всички ученици, имащи основание без да се извършва класиране.
3.2. Документи за кандидатстване:
 Заявление-декларация по образец подписана и от родителя на ученика, която се подава всеки
срок на текущата учебна година;
 Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия – решение на ТЕЛК.
4. За подпомагане на ученици без родители – чл.4, ал.1, т.4
4.1. Стипендии се отпускат на всички ученици, имащи основание без да се извършва класиране.
4.2. Документи за кандидатстване:
• Заявление от ученика по образец, подава се всеки срок на текущата учебна година;
• Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия – копие от акт за раждане,
копие от смъртен акт, за ученици чиито родители са починали
5. За подпомагане на ученици само с един родител – чл.4, ал.2
5.1. Стипендии се отпускат на всички ученици, имащи основание без да се извършва класиране.
5.2. Документи за кандидатстване:
• Заявление от ученика по образец, подава се всеки срок на текущата учебна година;
• Документ, удостоверяващ основанието за получаване на стипендия – копие от акт за раждане за
доказване наличие само на един родител по рождение /в случаите, когато детето не е припознато от
бащата и не е осиновено по-късно/.

Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия докрая на обучението.
Срокът за представяне на документите е до 26.10.2018г. при КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Подадени
документи след посочената дата няма да се разглеждат.

