УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА НТБГ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ
Чл. 1. Настоящите вътрешни правила се издават на основание Постановление № 33 от 15
февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование, обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г.
Чл. 2. Настоящите правила влизат в сила от началото на втория учебен срок на учебната
2012/2013 г.
Чл. 3. (1) При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии на ученици в
дневна форма на обучение след завършено основно образование, които са:
1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария - ученици в НТБГ;
2. чужденци - ученици в НТБГ:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.
(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи
поради болест;
2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на
наказанието.
Чл. 4. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от
държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.
(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на училището
при наличие на възможности за това.
(3) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от училищния
бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел
през следващата година.
Чл. 5. Училището предоставя получените средства по чл. 4 за месечни и еднократни
стипендии.
Чл. 6. (1) Месечните стипендии са:
1. за постигнати образователните резултати;
2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. за ученици без родители.
(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от
началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на
неучебните месеци.
(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки
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вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.
(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 не се извършва класиране.
Чл. 7. (1) Еднократните стипендии са за:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа
му до образование;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност.
(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките
на един учебен срок.
(3) Средствата за еднократни стипендии се определят на 2% от средствата, определени за
стипендии по бюджета на училището.
(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.
Чл. 8. (1) 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.
(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
Чл. 9. (1) Директорът на НТБГ определя комисия за стипендиите, в чийто състав
задължително се включват и членове на педагогическия персонал, предложени от
Педагогическия съвет.
(2) Комисията по ал. 1:
1. предлага на директора:
а) разпределението на средствата по видове стипендии;
б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на
учениците за различните видове стипендии;
в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за
учебна година;
г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;
д) документите за кандидатстване.
2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на
които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2;
3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл.
6, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната
стипендия.
Чл. 10. (1) Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на
комисията по чл. 9, ал. 2, т. 1 или ги връща с мотивирано становище и указания, които са
задължителни за комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет
страница на училището в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния
срок за подаване на документите за кандидатстване.
Чл. 11. (1) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия
за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика.
(2) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се
определя месечният доход на член от семейството.
(3) Комисията по чл. 9 може да предложи допълнителни критерии за класиране, които
трябва да отговарят на следните условия:
1. да са обективни и измерими;
2. да подлежат на доказване и контрол;
3. да са свързани с достъпа до образование и/или образователните резултати;
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4. да не бъдат дискриминационни.
(4) В случаите по ал. 3 комисията предлага и формула за класиране за съответния вид
стипендия, която включва основните и допълнителните критерии и показателите с тяхната
тежест.
(5) Комисията по чл. 9 може да предложи минимален успех на ученика като критерий за
допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането.
Чл. 12. (1) Размерът на месечните стипендии се определя на 21 лв. месечно.
Чл. 13. (1) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място
в училището и се публикува на интернет страница на училището.
(2) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат
стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените
средства при отчитане на избора на учениците по чл. 8, ал. 1.
(3) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа
на предложението по ал. 2.
(4) Заповедта по ал. 3 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и
периода за изплащане.
Чл. 14. (1) Еднократните стипендии по чл. 7 се отпускат със заповед на директора на
училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 9.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията.
Чл. 15. (1) Учениците в НТБГ могат да получават стипендии, осигурени със средства от
европейските структурни фондове, по време на провеждане на ученическа производствена
практика.
(2) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от
Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на
министъра на образованието, младежта и науката.
(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час.
(4) Учениците в НТБГ могат да получават едновременно стипендии, осигурени със
средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на вътрешните правила:
1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на
страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице,
което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното
законодателство.
2. "Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.
3. "Ученическа производствена практика" е практическо придобиване на знания и
умения на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, които ученикът
пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.
4. "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени са от
родителски права или са поставени под пълно запрещение.
§ 2. 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
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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 на ученика, ако живеят с него.
§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6
месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната
работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е
среден за предходните 6 месеца.
§ 4. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват
всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ
за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за
семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;
обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;
присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявлениедекларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на
ученика и към него да се приложат съответните документи.
§ 5. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид
успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок успехът от предходния срок.
§ 6. Училищeто извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените
документи.
§ 7. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на
училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 8. Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на постановлението, със срок на
изплащане, по-дълъг от един учебен срок, продължават да се изплащат при условията и по реда
на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.
Приложение към § 3
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от .......................................................................................................................... ......................,
живущ ........................................................................................................................................,
ученик в
.......................................................................................................................................................................................................................
...........
(клас)
Моля да ми бъде отпусната стипендия за
..........................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех
.......................................................................................................................................................................................................................
........
(от предходния срок (година) - излишното се зачертава)
II. Семейно положение:
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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 ..........
гр. (с.)...................

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

№ от 1450-1450 от 13.03.2013 г.
На основание чл. 147, ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с изпълнение на Постановление№ 33 от 15 февруари 2013 г. за
условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
НАРЕЖДАМ

Всички класни ръководители да предоставят информация на хартиен и магнитен носител за стипендиантите за
отличен успех от своя клас, съдържаща следната информация:
Номер
по ред

Клас

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Общ
успех в
края на
първия
учебен
срок

Общ
брой
извинени
отсъствия в
края
на
първия
учебен срок

Общ
брой
неизвинени
отсъствия в
края
на
първия
учебен срок

Наложени
наказания
ПС,
вид
наказанието
номер на ПС,
който
наложено.

от
на
и
на
е

Срок за изпълнение – 18 март 2013 г.
Хартиеният носител да е подписан от класния ръководител.
Информацията да се предаде на отговарящите помощник-директори.
Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Цекова, Бойка Генкова и Люба Станева – помощникдиректори на НТБГ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА НТБГ
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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

..............................................
На основание чл. 147, ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с изпълнение на Постановление№ 33 от 15
февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование, доклад на комисия, с вх. № 564 от 11.03.2013 г. и Протокол от заседание на ПС на
НТБГ с № 16 от 20.03.2013 г.
ВЪВЕЖДАМ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ
УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЦИОНАЛНАТА
ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ
Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Маргарита Коцева – главен счетоводител
на НТБГ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА НТБГ
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ДОКЛАД
От комисия, създадена със заповед на директора на НТБГ № 1418-1418 от 04.03.2013 г.
в състав,
Председател: Мариана Герчева - главен учител;
Членове: 1. Маргарита Коцева - главен счетоводител;
2. Диана Стоянова – касиер;
3. Добринка Ангелова - старши учител;
4. Ирена Ортакчийска - старши учител;
5. Даниела Христозова - старши учител.
Уважаема г-жо Директор,
Във връзка с извършеното от нас по определяне стипендиантите за втория срок на 20122013 учебна година свеждаме до Вашето знание следното:
1. Средствата, отпуснати на Националната търговско-банкова гимназия по Постановлението
на МС за 2013 г. са 90 804 лв.
2. За м. януари и м. февруари 2013 г. са изплатени за стипендии 23 121 лв.
3. Останалите за разпределение средства до края на бюджетната година са 67 683 лв.
4. Предлагаме, по чл. 5, ал. 3 на Постановлението да бъдат оставени 2% или 1816 лв.
5. Съгласно Преходни и заключителни разпоредби на постановлението &11 стипендиите,
отпуснати на ученици с един родител, както и по болест и социални стипендии трябва да бъдат
изплащани до края на м. септември 2013 г., тези ученици са 69 и сумата, необходима за тяхното
изплащане е 10 143 лв.
6. Стипендианти с ниски доходи са 3-ма ученици, които получават стипендии до края на м.
юни. Необходимата за тях сума е 252 лв.
7. Предлагаме сумата за месечна стипендия, както и на еднократни стипендии в НТБГ да
бъде в размер на 21 лв.
8. При направените разчети, ако броят на стипендиантите по социални причини, деца сираци
и болни деца не се увеличи до края на бюджетната година ще са необходими общо 72 ученици х
3 месеца х 21 лева = 4 536 лв.
9. От сумата 67 683 лв. след приспадането на различни видове стипендии, за стипендии за
отличен успех остават до края на бюджетната година 50 936 лв.
10. Следователно за месеците – март, април, май, юни, октомври, ноември и декември (7
месеца) ще разполагаме с по 7 276 лв. на месец за стипендии за отличен успех, или стипендии
могат да получат 346 ученици. Този брой ученици е с 80 ученици по-малко от тези, които
получават стипендии за отличен успех по смисъла на старото постановление. Затова Ви
предлагаме да се извърши допълнително класиране и разпределяна на разполагаемата сума по
следните критерии:
- успех за първия учебен срок (за учебната година) над „Отличен” 5,50.
- липса на наказания от педагогическия съвет за първия учебен срок или за края на
учебната година;
-брой неизвинени отсъствия;
-брой забележки за лошо поведение или нарушения на правилника в дневника на
класа (от началото на следващата 2013-2014 учебна година)
-брой извинени отсъствия
11. Тегловните коефициенти за всеки от показателите предлагаме да са следните:
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-среден успех за срок (за годината) – 70%;
-брой неизвинени отсъствия – 20%
-брой извинени отсъствия – 10%
12. Предлагаме за настоящата учебна година, информацията да бъде представена
служебно от класните ръководители, след което да се извърши общоучилищно класиране, което
да определи учениците – стипендианти за отличен успех до края на учебната 2012-2013 г.
13. Предлагаме, за 2013-2014 г. желаещите да получават стипендия за отличен успех
ученици да подадат заявление в канцеларията на гимназията. Заявлението да бъде по образец на
НТБГ и да има включена част с информация, която да бъде заверена и потвърдена от класния
ръководител.
С уважение:
Комисия
Председател: Мариана Герчева - главен учител

.......................

Членове: 1. Маргарита Коцева - гл.счетоводител

.......................

2. Диана Стоянова – касиер

........................

3. Добринка Ангелова - старши учител

........................

4. Ирена Ортакчийска - старши учител

........................

5. Даниела Христозова - старши учител

.........................
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ДОКЛАД
От комисия, създадена със заповед на директора на НТБГ № 1418-1418 от 04.03.2013 г.
в състав,
Председател: Мариана Герчева - главен учител;
Членове: 1. Маргарита Коцева - главен счетоводител;
2. Диана Стоянова – касиер;
3. Добринка Ангелова - старши учител;
4. Ирена Ортакчийска - старши учител;
5. Даниела Христозова - старши учител.
Уважаема г-жо Директор,
Във връзка с извършеното от нас по определяне стипендиантите за втория срок на 20122013 учебна година, във връзка а наш доклад № 564 от 11.03.2013 г. и извършено класиране на
стипендиантите за отличен успех за втория учебен срок на 2012-2013 учебна година Ви
представяме в приложение списък на извършеното от нас класиране.
Според това класиране, последният отличен ученик, който може да бъде стипендиант, на
основание разполагаемата сума от училището е № 346 Станислав Емилов Цонев, ученик от 11 ж
клас.
С уважение:
Комисия
Председател: Мариана Герчева - главен учител

.......................

Членове: 1. Маргарита Коцева - гл.счетоводител

.......................

2. Диана Стоянова – касиер

........................

3. Добринка Ангелова - старши учител

........................

4. Ирена Ортакчийска - старши учител

........................

5. Даниела Христозова - старши учител

.........................
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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

№1486-1486 от 20.03.2013 г.
На основание чл. 147, ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с изпълнение на
Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от
учениците след завършено основно образование, доклади на комисия, създадена със заповед на
директора на НТБГ № 1418-1418 от 04.03.2013 г., с вх. № 564 от 11.03.2013 г., с вх. № 640 от
20.03.2013 г и Протокол от заседание на ПС на НТБГ с № 16 от 20.03.2013 г.

ОПРЕДЕЛЯМ
Стипендианти за отличен успех в НТБГ, считано от 01.03.2013 г. до 30.06.2013 г.,
съгласно приложението.
С настоящата заповед да бъдат запознати учениците от НТБГ.
Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Маргарита Коцева – главен
счетоводител на НТБГ.

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА НТБГ
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СТИПЕНДИАНТИ 497
9080 лв. за еднократни стипендии (10%)
4350 лв. за летни стипендии
_______

13430 лв.
77374 лв. – стипендии за 2013 г.
23121 лв. – стипендии за м. януари и м. февруари 2013 г.
––––––––––
54253 лв. остатък за седем месеца
I вариант – 7750 лв. на месец

15 лв.

II вариант – 9047 лв. на месец

18 лв.

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО УСПЕХ ЗА I СРОК 2012-2013 Г.
Успех

Брой ученици

от 5.50 до 5.70

183

от 5.71 до 5.80

70

от 5.81 до 6.00

173

Сираци, ЛКК – 71 ученика

12

