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Протокол №1
НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ В ПГ ПО МСС
„П.К.ЯВОРОВ”
ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Днес 29.10.2015 г. Комисията за определяне реда и условията за отпускане
на стипендии на ученици в ПГ по МСС „П.К.Яворов“ проведе заседание
при следния дневен ред:
1.Определяне на видовете стипендии;
2.Определяне на критериите за допускане до класиране и критериите и
показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;
3.Необходими документи;
По т.1 Комисията определи :
1. Видовете стипендии:
1.1. Месечни стипендии;
1.2. Еднократни стипендии;
1.3. Целеви стипендии.
1.1. Месечните стипендии биват :
1.1.1. За постигане на образователни резултати;
1.1.2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането;
1.1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания;
1.1.4. За ученици без родители.
1.2. Еднократни стипендии:
1.2.1. За преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
1.2.2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласната или извънучилищната дейност.

1.3. Целеви стипендии:
1.3.1. Предоставят се целево на ученика за покриване на конкретни
разходи, свързани с обучението му.
По т.2 Комисията определи критерии за допускане до класиране за
получаване на стипендии :
2.1. Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на
обучение след завършено основно образование съгласно чл.1 , ал.1 от
ПМС №33 /15.02.2013 год.
2.2. Учениците нямат право на стипендии, когато прекъснат обучението си
или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест
съгласно чл.1., ал.3., т.1. от ПМС №33 /15.02.2013 год.
2.3. За получаване на месечни стипендии по т.1.1.1. /за постигане на
образователни резултати/ е необходимо учениците да имат успех от
предходен срок/учебна година – от отличен 5,50 до отличен 6,00
2.3.1. Учениците, които получават стипендии по т.1.1.1., се класират в
низходящ ред спрямо успеха.
2.4. За получаване на месечни стипендии по т.1.1.2. / За подпомагане
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането/ е необходимо
учениците да имат успех от предходен срок/учебна година – от много
добър 4,50 до много добър 5,49;
2.4.1.Средномесечният доход на член от семейството се определя от
МП;
2.4.2. За отпускане на стипендии по т.1.1.2. се извършва класиране въз
основа на успеха;
2.4.3. Класирането се извършва в низходящ ред на успеха до изчерпване
на отпуснатите средства за стипендията.
2.5. За получаване на месечни стипендии по т.1.1.3. /За подпомагане на
ученици с трайни увреждания, учениците:
2. 5.1. подават заявление по образец, към което се прилага документ,
удостоверяващ съответното обстоятелство.
2.6. За получаване на месечни стипендии по т.1.1.4. /За ученици без
родители/ учениците:
2. 6.1. подават заявление по образец, към което се прилага документ,
удостоверяващ съответното обстоятелство.

2.7. Стипендиите по т.1.1.3. /За подпомагане на ученици с трайни
увреждания/ се отпускат до началото на следващата учебна година и в
съответствие със срока определен в Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2.7.1. Стипендиите по т.1.1.4. /За ученици без родители/ се отпускат
до началото на следващата учебна година.
2.8. Стипендии по т.1.2. /Еднократни стипендии/:
2. 8.1. Средствата за стипендии по т.1.2. не могат да надвишават 10%
от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището;
2.8.2. Се отпускат със заповед на Директора въз основа на мотивирано
предложение на Комисията;
2.8.3. За отпускане на стипендиите по т.1.2. не се извършва
класиране;
2. 8.4. Еднократната стипендия може да се отпусне и на ученик, който
получава месечна стипендия;
2.8.5. Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са
основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по т.1.2. и
еднократната целева стипендия по т.1.3.
2.9. Учениците направили повече от 5 неизвинени отсъствия за учебен
срок, губят правото си да получават стипендията по т.1.1. за календарен
месец по предложение на класния ръководител до Комисията, с решение
на ПС.
2.10. Стипендии по т.1.3. /Целеви стипендии/:
2.10.1. Се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни
разходи, свързани с обучението му;
2.10.2. Разходите, за които се отпускат стипендии по т.1.3., се доказват
с
разходооправдателни
и
други
документи,
удостоверяващи
изразходването им по предназначение;
2.10.3. Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се
извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия,
която не се предоставя целево на ученика;
2.10.4. Когато изплатената стипендия не се използва по предназначение
или не е предоставен документ, доказващ изразходването и по
предназначение, получената сума се възстановява на училището от
ученика или от неговия законен представител, ако ученикът не е
пълнолетен;
2.10.5. Максималният размер на месечните целеви стипендии може да
бъде определен в размер до 100 лв., но не повече от разходите , за чието
обезпечаване се отпуска.

По т. 3 Комисията определи необходимите документи за участие в
класирането за получаване на стипендии:
3.1. Заявление по образец за получаване на стипендии по т.1.1.1., т.1.1.3.,
т.1.1.4. , т.1.2. и т.1.3.;
3.2. Заявление – декларация по образец съгласно § 3 от Допълнителни
разпоредби на ПМС №33/15.02.2013 год. за получаване на стипендии по
т.1.1.2. ;
3.3. Документ, удостоверяващ настъпването на обстоятелствата за
получаване на стипендия по т.1.1.3. и т.1.1.4.:
3.3.1. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
3.3.2. Копие от смъртен акт;
3.3.3. Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права;
3.3.4. Копие от съдебно решение за поставяне под пълно запрещение на
родители.
3.4. Копие от мотивираното предложение на Комисията и решението на
Педагогическия съвет за получаване на стипендия по т.1.3.;
3.5. Разходооправдателни и други документи, удостоверяващи
изразходването по предназначение на получената стипендия по т.1.3.;
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Протокол №2
НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ
НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ В ПГ ПО МСС „П.К.ЯВОРОВ”
ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Днес 29.10.2015 г. Комисията проведе заседание при следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпилите заявления от ученици за участие в
класиране за получаване на стипендии за първия срок на учебната
2015/2016 год.;
2. Извършване на класиране на учениците, подали заявления.
3. Определяне на размера на видовете стипендии.
По т.1 Комисията разгледа постъпилите в срок заявления за участие в
класирането за отделните видове стипендии.
По т.2 Комисията извърши класирането въз основа на приетите критерии.
След като извърши класирането Комисията предлага на Директора за
утвърждаване списък на учениците, на които да бъдат отпуснати
стипендии за първия срок на учебната 2015/2016 год.:
Стипендии за постигане на образователни резултати:
Ученици с успех – от отличен 5,50 до отличен 6,00
№
1
2
3
4
5
6

Име, презиме, фамилия
Костадин Любенов Савов
Надежда Бориславова Льогова
Стоянка Илиева Бошнакова
Амид Фейзи Саид
Никълъс Цветанов Николов
Стефано Викторов Косаков

успех

клас

Отличен 5,94
Отличен 5,94
Отличен 5,81
Отличен 5,66
Отличен 5,66
Отличен 5,66

XI б
XI а
Xа
XII а
XII а
XII а

Стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване
на отпадането:
Ученици с успех – от много добър 4,50 до много добър 5,49:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Име, презиме, фамилия
Костадин Георгиев Димитров
Желязко Кръстев Нейков
Джонеид Исмаил Балиев
Риза Ферад Джугдан
Николай Руменов Кръстев
Сефедин Ташков Копривленски
Христо Димитров Бабанов
Ибрахим Неджатов Петреликов
Николай Албенов Чоков
Любослав Асенов Белухов
Ирфан Бейзатов Мусов
Заим Рамадан Буковски
Марк Кирилов Маринов
Томас Евгениев Минов
Никола Йорданов Дерменджиев
Боян Емилов Балджиев
Ресим Ибраимов Мемиев
Никола Стойчев Кирев
Никола Стоянов Каракашев
Катерина Димитрова Пиринска

успех

клас

Много добър 5,44
Много добър 5,43
Много добър 5,38
Много добър 5,29
Много добър 5,19
Много добър 5,19
Много добър 5,19
Много добър 5,18
Много добър 5,13
Много добър 5,11
Много добър 5,06
Много добър 5,00
Много добър 5,00
Много добър 5,00
Много добър 4,94
Много добър 4,88
Много добър 4,88
Много добър 4,77
Много добър 4,72
Много добър 4,61

Xа
XII б
Xб
XII б
XII б
XII б
Xб
Xб
XII а
XII б
IX а
XII б
Xа
XI б
Xб
XII б
IX б
XI б
XI б
XI а

Стипендии за ученици с трайни увреждания : Няма подадени
заявления за ученици с трайни увреждания
Стипендии за ученици без родители:
№
1
2
3
4
5

Име, презиме, фамилия
Елиса Азим Ворук
Даниил Николаев Ангелов
Иван Ангелов Узунов
Иван Христов Георгиев
Сибел Шукриева Ласкова

клас
IX а
IX б
IX б
IX б
Xа

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Стойна Георгиева Куршумова
Костадин Атанасов Крушовски
Мария Кирилова Зайкова
Сюлейман Мустафа Маджир
Димитър Владимиров Сивов
Денис Азим Ворук
Назми Славчев Стоянов
Кирил Николаев Ангелов
Мариян Красимиров Ряшев

Xа
XI а
XI а
XI а
XI б
XII а
XII а
XII б
XII б

По т.3 Комисията определи размера на стипендиите както следва:
1. Стипендии за постигане на образователни резултати : размера на
стипендията за един месец – 40,00 лева;
2. Стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането: размера на стипендията за един месец – 30,00 лева;
3. Стипендии за ученици с трайни увреждания : размера на стипендията за
един месец – 40,00 лева;
4. Стипендии за ученици без родители: размера на стипендията за един
месец – 40,00 лева.
Красимира Марвакова:…………………
Председател на Комисията

