СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВО РО В”
ПЛЕВЕН
ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.su-yavorov-pl.com
e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и чл. 9,
ал.1 от Постановление №328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и ред за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

УТВЪРЖДАВАМ:
Предложените от Комисията за стипендиите Вътрешни правила за
определяне на стипендии на учениците в СУ Пейо Крачолов Яворов”Плевен за учебната 2018/2019 г. и регламентирани в тях:
-разпределение на средствата по видове стипендии;
-критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за
класиране на учениците за различните видове стипендии;
-размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен
срок или за учебна година;
-конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в
училището;
-документите за кандидатстване
-отпускането в училището на стипендии по чл. 4, ал. 2 на Постановлението
Копие от заповедта да се постави на видно място в училището, както и да се
публикува на сайта на училището.
Контролът по изпълнението на заповедта да се осъществи от Иван БенковЗДАСД.

Директор:..
/Руси Никол

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ’
ПЛЕВЕН
ж.к.”Сторгозия”, п.к. 5802, тел/факс: 064/850-567, www.su-yavorov-pl.com
e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg

Утвърждавам:
Руси Русев, Дир

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В
СУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” - ПЛЕВЕН
Вътрешните правила за определяне на стипендии на учениците са разработени
въз основа на Постановление №328 на МС от 21Л2.2017 г. за условията и реда за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.
Раздел А
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
(Чл. 8, ал. 2, т. 1 , буква а от ПМС №328/21.12.2017 г.)
Видовете стипендии, които се отпускат
Плевен са:

на ученици от СУ„Пейо Яворов“

I. Месечни стипендии по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ПМС №328/21.12.2017 г.
1. За постигнати образователни резултати (чл. 4, ал. 1, т.1.) - в зависимост от целевите
средства за съответния срок
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (чл. 4,
ал. 1, т.2)- не повече от 10 бр. стипендии
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания (чл. 4, ал. 1, т.З) и ученици със
СОП, завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и продължаващи
обучението си в класовете от първи и втори гимназиален етап
4. За ученици без родители(чл. 4, ал. 1, т.4.)
5. За ученици само с един родител(чл. 4, ал. 2)
Ученик може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия , но
може да получи по избор въз основа на писмено заявления само една от
стипендиите.
Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при
класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да
получат и 50 на сто от размера й.
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II. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 от ПМС №328/21.12.2017 г.
1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование
2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
Раздел Б
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ
РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

НА

УЧЕНИЦИТЕ

ЗА

(Чл. 8, ал. 2, т. 1 , буква б) от ПМС №328/21.12.2017 г.)
За да бъде допуснат до класиране за съответен вид стипендия, всеки кандидат трябва
да отговаря на следните критерии:
1. Да е ученик в СУ „Пейо Кр. Яворов“-Плевен в дневна, индивидуална или
комбинирана форма на обучение
2. Да има завършено основно образование .
3. Да отговаря на условията по чл. 1 и чл.2 от ПМС №328/21.12.2017 г.
Раздел В
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И КРИТЕРИИ И
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ
СТИПЕНДИИ (Чл. 8, Ал. 2, т. 1, буква б) ПМС №328/21.12.2017 г.
1. Стипендия по чл.4, ал. 1, т. 1- „За постигнати образователни резултати“ - в
зависимост от целевите средства за съответния срок
•

ОСНОВЕН К РИ ТЕРИ Й :

Ученикът да има от предходната учебна година (от първия учебен срок) успех от
отличен (5,50) до отличен (6,00).
• ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ :
-Кандидатът за стипендия по т. 1 да няма действащи наложени санкции от
Педагогическия съвет
-Броят на допуснатите от него отсъствия да бъде по-малък от 10 отсъствия по
неуважителни и 100 по уважителни причини за предходната учебна година (за
стипендиите, отпускани за първия срок) и по-малък от 5 - по неуважителни и 50 по
уважителни причини за I срок на текущата учебна година (за стипендиите, отпускани
за втория срок).
• Успехът се определя както следва:
а) за първи срок - средния успех от предходната учебна година, а за учениците от VIII
клас-средния успех от Свидетелството за основно образование
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б) за втори срок - средния успех от първи срок на текущата учебна година
2. Стипендия по чл.4, ал.1, т.2- „За подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането“ - не повече от 10 бр.
• ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ :
Месечният доход на член от семейството за предходните 6 месеца да не надвишава
размера на минималната работна заплата за страната за съответния период.
• ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ :
-Кандидатът да има успех не по-нисък от много добър (5,00). Успехът се определя
както в т. 1 (съответно за първи срок и втори срок)
-Кандидатът за стипендия по т. 2 да няма действащи наложени санкции от
Педагогическия съвет
-Броят на допуснатите от него отсъствия да бъде по-малък от 10 по неуважителни и
100 по уважителни причини за предходната учебна година (за стипендиите, отпускани
за първия срок) и по-малък от 5 - по неуважителни и 50 по уважителни причини за I
срок на текущата учебна година (за стипендиите, отпускани за втория срок).
3. Класирането на кандидатите за стипендия се извършва както следва:
- по чл. 4, ал. 1, т. 1 по низходящ ред на успеха;
- по чл. 4, ал. 1, т. 2 - по възходящ ред на дохода на член от семейството.
4. В случай, че сумата за стипендии на всички, подали заявление и отговарящи на
критериите надхвърля целевите средства за съответния срок (по чл. 4, ал. 1, т. 1) и/или
броят им надхвърля максималния брой ( 10 броя стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 за
учениците IX-XII клас), в класирането участват:
- чл. 4, ал. 1, т. 2 - тези с по-висок успех.
- по чл. 4, ал. 1, т. 1 - тези с по-малък брой отсъствия по неуважителни причини. Ако и
допуснатите по неуважителни причини отсъствия са равен брой, то се вземат предвид
броят на тези по уважителни причини;
5. Стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 (за подпомагане на ученици с трайни увреждания,
както и ученици със СОП, завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и
продължаващи обучението си в класовете от първи и втори гимназиален етап)
Класиране не се извършва. Кандидатът за стипендия по т. 3 да няма действащи
наложени санкции с решение на Педагогическия съвет.
6. Стипендия по чл .4, ал. 1, т. 4, т. 5 (без родители и само с един родител)
Класиране не се извършва. Кандидатът за стипендия по т. 4 и т. 5 да няма наложени
санкции с решение на Педагогическия съвет.
Раздел Г

з

РАЗМЕР И ПЕРИОД НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ (Чл. 8, ал. 2, т. 1 , буква
в) от ПМС №328/21.12.2017 г.)
1. Размери на стипендиите по чл. 4, ал. 1 и ал. 2:
• По ал. 1, т. 1
За отличен успех от 5,50 до 5,99 - 25 лв.
За отличен успех 6,00 - 30 лв.
• По ал. 1, т. 2 - 21 лв.
• По ал. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 2 - 21 лв.
• По чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 - до 100 лв., като общо средствата не надвишават 10
процента от средствата за стипендии в училището
2. Период на отпускане на стипендията:
• По чл. 4, ал. 1, т. 1 , т. 2 и т. 3- за учебен срок
• По чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2 - от началото на месеца, следващ месеца, през който е
възникнало основанието за получаването им, за периода на учебните месеци
• По чл. 5, ал. 1 - стипендията се отпуска еднократно в рамките на един учебен срок.
Раздел Д
КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЕКИ ВИД
СТИПЕНДИЯ В УЧИЛИЩЕТО
(Чл. 8, ал. 1,т. 1 , буква г) от ПМС №328/21.12.2017 г.)
1. УСЛОВИЯ:
• Подаване на съответните документи в рамките на определения срок
• Пълен набор на изискуемите документи за определения вид стипендия
• Класният ръководител лично вписва отсъствията (по уважителни и неуважителни
причини) на кандидата за стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 и успеха - за
стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2., заверени с неговото име и подпис.
2. РЕД:
• Всички видове стипендии се изплащат от ЗАС-касиера на училището, като сумите се
превеждат по банков път.
• Всеки стипендиант получава стипендията си лично, при предоставяне на документ за
самоличност в рамките на определения срок.
• Заявленията за стипендиите по чл. 4, ал. 1, т.1, 2, 3, 4 и ал. 2 кандидатът получава
лично от класния си ръководител
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• За стипендиите по чл. 5, ал. 1 - кандидатът представя пред комисията мотивирано
искане за отпускане на съответната стипендия, като предоставя и документи,
удостоверяващи конкретните обстоятелства
• Попълнените документи се подават от класния ръководител, придружени от списък с
трите имена на кандидатите и съответния клас, предадени на Председателя на
комисията за стипендиите в училището.
Раздел Е
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ
( Чл. 8, ал. 2, т. 1,буквад)от ПМС №328/21.12.2017 г.)
• СТИПЕНДИИ ПО Чл. 4, ал. 1, т. 1
-Заявление-декларация
ръководител

по образец с нанесен успех, заверен с подпис на класния

Справка, подписана от класния ръководител за отсъствията на ученика от
предходната учебна година (от първия учебен срок на текущата година)
• СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2:
- Заявление-декларация по образец
-Удостоверения за доходите на двамата родители за определения период- доходи от
трудови правоотношения, доходи от пенсии, обезщетения и помощи по реда на
Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи, месечни помощи по реда
на Закона за социално подпомагане, стипендии (без получаваните по силата на ПМС
№33/15.02.2013), наеми, хонорари и други доходи.
-Удостоверение/я за учащи, редовна форма, братя и сестри до 25 годишна възраст от
съответното учебно заведение
Справка, подписана от класния ръководител за отсъствията на ученика от
предходната учебна година (от първия учебен срок на текущата година)
- При необходимост и други документи
• СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 3
-Заявление-декларация по образец
-Решение на ТЕЛК, удостоверяващо трайно увреждане по смисъла на §1,т.2 от
• СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 4:
-Заявление-декларация по образец
-Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на
родителските права
• СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2:
-Заявление-декларация по образец
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-Копие от смъртен акт на родител или документ, удостоверяващ, че ученикът е само е
един родител
• СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1:
-Заявление - свободен текст
-Документи, удостоверяващи съответните обстоятелства

Раздел Ж
СПИРАНЕ НА СТИПЕНДИЯ
Ученик, които отговаря на условията на ПМС №328/21.12.2017 г.)., е класиран или
вече получава стипендия, губи правото си на такава, в случаите когато:
1. На ученика бъде наложена санкция е решение на Педагогическия съвет, независимо
от вида на стипендията, която получават. В този случай стипендията се спира от
месеца, следващ месеца, в който е наложена санкцията. Класният ръководител
уведомява писмено председателя на комисията за наложената санкция на ученика.
Правото на получаване на стипендия се възстановява със заличаване на санкцията.
2. Ученикът допусне 5 и повече отсъствия по неуважителни причини или 50 по
уважителни причини - за учениците, които получават стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 (за
постигнати образователни резултати), по чл. 4, ал. 1, т. 2 (за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането).
3. Когато 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 ученика, ако е пълнолетен.
Стипендията се спира от месеца, следващ месеца, в който са допуснати отсъствията. В
този случай класният ръководител уведомява писмено председателя на комисията за
броя и вида на отсъствията, допуснати от ученика.
Преходни и заключителни разпоредби:
§ 1. По смисъла на Вътрешните правила за определяне на стипендиите на учениците от СУ "Пейо
Яворо"-Плевен:
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.

("Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане
е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за
което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са
определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто“.)
3.
„Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или
поставени под пълно запрещение.
§ 2 . Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните
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 живеят с него. Когато продължават да учат
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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 б 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. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва
да се подпише и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните
документи.

КОМИСИЯ:
Председател:
1. Иван Венков ...
Членове:
2. Валентина Христови
3. Любимка Бузева ....
4. Жени Костова........ :
5. Маринела Петрова ..
6. Десислава Пенчева .
7. Мариян Георгиев
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