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ЗАПОВЕД 

№ РД 08 - 64 

Попово, 07 октомври  2020 г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от  Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/,  

чл.31, ал.1, т. 34 от Наредба №15 от 22 юли 2019 година за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка  ПМС 

№328 от 21.12.2017 г. и чл.9 от утвърдените Вътрешни правила за определяне на условията и 

реда за получаване на стипендии от учениците  в Профилирана гимназия  „Христо Ботев“ гр. 

Попово 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

1. Предложения на комисията назначена със Заповед № РД 08-63 от 1 октомври 2020 

Година както следва:  

1. Размер и разпределението на средствата по видове стипендии: 

 Стипендии за постигнати образователни резултати – 100 стипендии, от които: 

- За учениците от 8 клас 6 стипендии по35 лв. и 14 стипендии по 21 лв. 

- За учеиците от 9 до 12 клас 24 стипендии по 35 лв и 56 стипендии по 21 лв 

 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 20 

стипендии по 21 лв 

 За подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

- 1 стипендия по 21 лв 

 За ученици без родители – няма предвидени средства 

 за ученици само с един родител по чл. 4. Ал.1. т. 5 от Вътрешни правила за  

определяне на условията и реда за получанане на стипендии от учениците: 

- 9 стипендии по 25 лв. 

 След извършване на класирането за определения брой стипендии, при получени 

равни минимални коефициенти, стипендия получават всички ученици с 

минималния коефициент включен в класирането.  

2. Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране 

на учениците за различните видове стипендии: 

 Стипендии за постигнати образователни резултати:  

- Критерий за допускане – Отличен успех от учебната 2019/2020 година 

- Показател за класиране – по низходящ ред на коефициент, получен по 

формулата: 



 

Успех е средния успех на ученика от учебна 2019/2020 година  

ОНУП е броят на отсъствията по неуважителни причини за учебна 2019/2020 година 

- Учениците от 8 клас се извършва отделно класиране за определения бро 

стипенди за постигнати образователни резултати по коефицент равен на успеха 

на ученика от учебната 2019/2020 година  

 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  

- Критерии за допускане – Успех мн. добър 5 или по-висок от учебната 

2020/2021 година; Месечен доход на член от семейството за предходните 6 

месеца (от април до септември 2020 година) под минималния за същия период 

за страната - 610 лв. 

- Показател за класиране – по низходящ ред на коефициент, получен по 

формулата: 

 

Успех е средния успех на ученика от учебна 2019/2020 година  

ОНУП е броят на отсъствията по неуважителни причини за учебна 2019/2020 година 

Доход е средния месечен доход на член от семейството за месеците от април до 

септември 2020 година  

 

 За подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

- Критерий за допускане – Документ от лекарска комисия 

 за ученици само с един родител по чл. 4. Ал.1. т. 5 от Вътрешни правила за  

определяне на условията и реда за получанане на стипендии от учениците: 

- Критерий за допускане – Представяне на документи удостоверяващи наличието 

само на един родител полагащ грижи за ученика. 

3. Периода, за които се отпуска стипендията: 

 Стипендии за постигнати образователни резултати – първия срок на учебната 

2020/2021 година 

 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 

първия срок на учебната 2020/2021 година  

 За подпомагане на ученици с трайни увреждания – учебната 2020/2021 година 

 За ученици без родители – няма предвидени средства 

 за ученици само с един родител по чл. 4. Ал.1. т. 5 от Вътрешни правила за  

определяне на условията и реда за получанане на стипендии от учениците –  за 

една календарна година 

4. Условия и реда за предоставяне – След извършване на класирането и 

утвърждаване със заповед на директора на училището на списъка със 

стипендиантите, сумите за стипендия се превеждат по банков път по сметките на 

учениците. 

5. Документуте за кандидатстване: 



 Стипендии за постигнати образователни резултати: 

- Заявление по образец  

 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  

- Заявление по образец 

- Документи за пресмятане на месечен доход на член от семейството   

 За подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

 Заявление по образец 

 Протокол от лекарска комисия 

 За ученици без родители – няма предвидени средства 

 за ученици само с един родител по чл. 4. Ал.1. т. 5 от Вътрешни правила за  

определяне на условията и реда за получанане на стипендии от учениците: 

 Заявление по образец 

 Копие на смъртен акт или акт за раждане с вписан само един родител. 

6. Стипендиите по чл. 4. Ал.1. т. 5 от Вътрешни правила за определяне на условията 

и реда за получанане на стипендии от учениците се отпускат на ученици с един 

родител по ред, описан в точки от 1 до 5 на настоящия протокол. 

Контлор по насоящата Заповед възлагам на Стефан Цонев – ЗДУД. 

 

Преписи от заповедта да се връчат за сведение и изпълнение. 

 

 

АТАНАС АТАНАСОВ 

Директор на Профилирана гимназия «Христо Ботев» гр. Попово 

 
Запознат със заповедта: 

 

  

Стефан Цонев, ЗДУД ……………………….      
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