НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ – ГРАД СОФИЯ
1408, бул. „Витоша” 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 2021-1121 от 6.02.2019 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, ПМС № 328 от 21.12.2017 г. и решение на ПС с
Протокол № 13 от 6.02.2019 г.
ОПРЕДЕЛЯМ

Ред и начин за кандидатстване на учениците за стипендии, размер на стипендиите, класиране на
учениците и получаване на стипендии за втория учебен срок на 2018-2019 учебна година, както следва:
I. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ
1. Критерии за допускане до класиране и критерии и показателите за класиране.
1.1. За сипендия за постигнати образователни резултати:
1.1.1. минимален успех за първия учебен срок на 2018-2019 учебна година – отличен 5,50;
1.1.2. липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от
ЗПУО.
1.1.3. учениците получават стипендии след класиране по успех за първия учебен срок на 20182019 учебна година при условие, че са класирани в рамките на определения за училището месечен
лимит за стипендии.
1.2. За стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
1.2.1. минимален среден успех за първия учебен срок на 2018-2019 учебна година – мн. добър
4,50;
1.2.2. среден месечен доход на член от семейството за последните щест месеца по-малък от
минималната работна заплата за страната по §3 от допълнителни разпоредби на ПМС № 328 от
21.12.2017 г.;
1.2.3. липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от
ЗПУО.
1.3. За стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
1.3.1. представено валидно решение от лекарска комисия Експертно решение ТЕЛК.
Стипендията се изплаща за времето на валидност на лекарското решение;
1.3.2. липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от
ЗПУО.

1.4. За стипендии за ученици без родители:
Стипендии могат да бъдат получавани от ученици без двама или без един родител по смисъла
на §1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ПМС № 328 от 21.12.2017 г.
1.4.1. документ, удостоверяващ, че ученикът е без един или без двама родители по смисъла на §1,
т. 4 от Допълнителни разпоредби на ПМС № 328 от 21.12.2017 г.;
1.4.2. липса на санкция по чл. 199, ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 от ЗПУО на основание чл. 206, ал. 1, т. 3 от
ЗПУО.
2. Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска:
2.1. За сипендия за постигнати образователни резултати:
2.1.1. Размер: За успех Отличен 6 за първия учебен срок на 2018-2019 учебна година – 30
лв.месечно. За успех отличен 5,50 до 5,99 – 22 лева месечно. Учениците, които имат право на този вид
стипендия, се определят след извършено класиране по успех, по сведение, изготвено на основание на
заявленията на учениците, представено от класните ръководители в размера на средствата, отпуснати от
МОН за стипендии.
2.1.2. Период, за който се отпуска: Вторият учебен срок за месеците – февруари, мар, април, май,
юни.
2.2. За сипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
2.2.1. Размер:– 30 лв.месечно за успех над мн. добър 4,50;
2.2.2. Период, за който се отпуска: Вторият учебен срок за месеците – февруари, март, април,
май, юни.
2.3. За сипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.
2.3.1. Размер:– 30 лв.месечно;
2.3.2. Период, за който се отпуска: За цялата учебна година, включително за времето на лятна
ваканция.
2.3.3 На основание на чл. 7, ал. 2 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г. учениците имат право да
кандидатстват и за стипендия за високи образователни резултат и при класиране получават 50% от нея
(15 лв. за успех отличен 6,00 и 11 лв. за успех от отличен 5,50 до отличен 5,99).
2.4. За сипендия за подпомагане на ученици без двама или без един родител.
2.4.1. Размер:– 30 лв.месечно.
2.4.2. Период, за който се отпуска: За цялата учебна година, включително за времето на лятна
ваканция.
2.4.3 На основание на чл. 7, ал. 2 учениците имат право да кандидатстват и за стипендия за
високи образователни резултат и при класиране получават 50% от нея (15 лв. за успех отличен 6,00 и 11
лв. за успех от отличен 5,50 до отличен 5,99).
3. Условия и ред за предоставяне на стипендии. Документи за кандидатстване
3.1. Класните ръководители организира подаването на заявления за стипендии, като събират
заявленията на учениците и ги завеждат в канцеларията на НТБГ. Заявленията се придружават от
обобщена справка за класа (Приложение 1), изготвена и подписана от класния ръководител.

3.2. Заявленията са за:
3.2.1. Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати (Приложение 2, образец на
НТБГ);
3.2.2. Заявление-декларация за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането (Приложение 3, образец от ПМС № 328 от 21.12.2017 г.);
3.2.3. Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и придружаващи
го документи (Приложение 4, образец на НТБГ);
3.2.4. Заявление за стипендия за ученици без един или без двама родители и придружаващи го
документи (Приложение 5, образец на НТБГ).
3.3. Заявленията се разглеждат от комисията, определена със заповед на директора № 2020-1120 от
6.02.2019 г.
3.4. Комисията допуска до класиране учениците и извършва класирането.
3.5. За своята работа комисията изготвя доклад и предлага на директора учениците, които да получават
стипендии по чл. 4, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за първия или за втория срок на
учебната година и учениците, които да получават стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ПМС № 328 от
21.12.2017 г. за цялата година, включително времето на лятна ваканция, в рамките на отпуснатите от
МОН средства за стипендии.
4. Изплащането на стипендиите се извършва след издаване на заповед от директора, която съдържа
трите имена на ученика, класа, основанието и сумата на стипендията. Счетоводството на гимназията
изготвя ведомост за получаване на стипендиите. Стипендиите се изплащат в месеца, за който се
полагат.
II ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ
5. Еднократните стипендии са за:
5.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до
образование;
5.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките,
технологиите, изкуствата, спорта.
6. За един и същ ученик, стипендия по т. 6 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен
срок
7. За отпускане на еднократни стипендии комисията, назначена със заповед № 2020-1120 от 6.02.2019 г.
прави предложение пред Педагогическият съвет на гимназията, като мотивира своето предложение.
8. След приемане на предложението, комисията предлага на директора учениците, които да получат
еднократни стипендии.
9. Директорът издава заповед за получаване на еднократни стипендии, която съдържа трите имена на
ученика, класа, основанието и сумата на стипендията. Счетоводството на гимназията изготвя ведомост
за получаване на стипендиите, след което, стипендиите се изплащат.
10. Максималният размер на еднократната стипендия е 100 лв.

Приложение 1

До директора на НТБГ
ДОКЛАД

от ...........................................................................................................................
Класен ръководител на ................................... клас
За стипендианти през втория учебен срок на 2018-2019 учебна година
Заявленията за стипендии са от ученици:
1. По чл. 4, ал. 1 т. 1 от ПМС № 328 от 21.12.2018 г. за постигнати образователни резултати
№

Име, презиме, фамилия

Среден
успех

(учениците се подреждат по успех от 6,00 до 5,50)
2. По чл. 4, ал. 1 т. 2 от ПМС № 328 от 21.12.2018 г. за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането
№

Име, презиме, фамилия

Среден
успех

(учениците трябва да имат успех по висок от 4,50)
3. По чл. 4, ал. 1 т. 3 от ПМС № 328 от 21.12.2018 г. за подпомагане на ученици с трайни увреждания
№

Име, презиме, фамилия

4. По чл. 4, ал. 1 т. 4 от ПМС № 328 от 21.12.2018 г. за ученици без родители
№

Име, презиме, фамилия

Дата:

Клаен ръководител:
(име, фамилия, подпис)

Забележка:
Ученикът 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.
Учениците с право на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания или ученици без
родители имат право да получат и 50% от размера на стипендията за образователни резултати, ако са се
класирали за нея.

Приложение 2
До директора на НТБГ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...........................................................................................................................от .........клас

Госпожо Директор,
Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328 от 21.12.2018 г. за постигнати
образователни резултати за първия учебен срок на 2018-2019 учебна година.
Успехът ми през първия учебен срок на 2018-2019 учебна година е:
Отличен ..................................
Дата:

Ученик: ………….
Класен ръководител: …………..

Приложение 3
До директора на НТБГ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ..............................................................................................................................................,
живущ/живуща ..........................................................................................................................................,
ученик в ......................................................................................................................................................
(клас)
Госпожо директор,
Моля да ми бъде отпусната стипендия за Подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех ..........................................................................................................................................
(от предходния срок (година) - излишното се зачертава)
II. Семейно положение:
1. Баща .....................................................................................................................................................,
живущ ......................................................................................................................................................,
работи в ....................................................................................................................................................
2. Майка ..................................................................................................................................................,
живуща ....................................................................................................................................................,
работи в ....................................................................................................................................................
3. Брат ......................................................................................................................................................,
живущ ......................................................................................................................................................,
работи в ....................................................................................................................................................
Сестра ......................................................................................................................................................,
живуща ...................................................................................................................................................,
работи в ..................................................................................................................................................
III. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода ......................................................, са:
1. Доходи от трудови правоотношения ............................................................................... лв.
2. Доходи от пенсии ............................................................................................................... лв.
(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)
3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи
.................................................................................................................................... лв.
4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца ............... лв.
5. Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане .................................... лв.

6. Стипендии ............................................................................................................................лв.
(без получаваните по силата на постановлението)
7. Наеми ................................................................................................................................... лв.
8. Хонорари ............................................................................................................................. лв.
9. Други доходи ...................................................................................................................... лв.
Всичко ..................................................................................................................................... лв.
Месечен доход на член от семейството: .............................................................................. лв.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
Прилагам:
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
Дата ...............................................................

Декларатор: ..................................................

гр. (с.) ............................................................

Родител: ........................................................
(Попечител) ..................................................

Приложение 4
До директора на НТБГ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...........................................................................................................................от .........клас
Госпожо Директор,
Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС № 328 от 21.12.2018
г. за подпомагане на ученици с трайни увреждания за 2018-2019 учебна година.
Прилагам медицински документ: .........................................................................................
...................................................................................................................................................
Дата:

Ученик:
Класен ръководител:

Приложение 5
До директора на НТБГ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...........................................................................................................................от .........клас
Госпожо Директор,
Моля да ми бъде отпусната стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ПМС № 328 от 21.12.2018
г. за ученици без родители за 2018-2019 учебна година.
Прилагам документ(и): ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
Дата:

Ученик:
Класен ръководител:

С настоящата заповед да бъдат запознати срещу учениците и учителите в НТБГ и да бъде качена в
интернет страницата на гимназията.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Нейчо Попов – заместник-директор.

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА НТБГ

