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ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА  
За  отпускане  на  стипендии  на  учениците  в  

Професионална  техническа  гимназия  
„Никола  Вапцаров " гр . Самоков  

ГЛАВА  ПЪРВА  
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл . 1 (1) Стипендиите  в  ПТГ  „Н . Вапцаров " — гр . Самоков  се  отпускат , съгласно  ПМС  Ns 33 

от  15.02.2013 г . — ДВ .бр .17/2013 г, изменено  и  допълнено  с  ПМС  94/19.04.2013 г  за  условията  
за  получаване  на  стипендии  от  учениците  след  завършено  основно  образование  
(2) Вътрешните  правила  имат  за  цел : 

1. Да  регламентират  условията  и  реда  за  получаване  на  стипендии  на  ученици  от  
гимназията ; 
2. Да  създадат  условия  за  подпомагане  на  ученици  от  училището , които  имат  трайни  
увреждания , или  са  без  родител/и , или  чиито  семейства  са  в  затруднено  икономическо  
положение ; 
3. Да  поощрят  учениците  от  гимназията , постигнали  високи  резултати  в  учебната , 

извънкласната  и  извънучилищната  дейност . 

Чл . 2 (1) При  условията  и  по  реда  на  вътрешните  правила  се  отпускат  стипендии  на  ученици , 

които  имат  завършено  основно  образование  и  се  обучават  в  дневна  и  индивидуална  форма  на  
обучение  и  са : 

1. български  граждани  и  граждани  на  държава  — членка  на  Европейския  съюз , или  на  
държава  •— страна  по  Споразумението  за  Европейско  икономическо  пространство , или  
на  Конфедерация  Швейцария ; 

2. чужденци  с  разрешено  постоянно  пребиваване  в  страната  или  приети  въз  основа  на  
международен  договор  или  акт  на  Министерския  съвет  

(2) Учениците  нямат  право  на  стипендия , когато : 
1. прекъснат  об ,учението  си  или  повтарят  учебната  година , с  изключение  на  повтарящи  
поради  болест ; 



2. имат  нanожено  наказание  с  решение  на  Педагогическия  съвет , от  месеца  следващ  
налагането  на  наказанието , до  изтичането  му  и/или  до  заличаване  на  наказанието  
Чл . 3 С  настоящите  правила  се  регламентират : 
1. вида  и  размера  на  получаваните  стипендии ; 
2. реда  и  условията  за  предоставяне  на  стипендии ; 
3.условията  за  допускане  до  класиране  и  показателите  за  класиране  на  учениците  за  

различните  видове  стипендии ; 
4. сроковете  и  видовете  необходими  документи  за  кандидатстване  
Чл . 4 Настоящите  правила  имат  за  цел : 
1. гарантиране  на  обективност  и  справедливост  при  отпускане  на  стипендии ; 
2. мотивиране  на  учениците  за  постигане  на  високи  резултати  в  учебната , извънкласната  

и  извънучилищната  дейност ; 
3. недопускане  на  дискримация  и  неравностойно  третиране  на  ученици  при  класиране  и  

получаване  на  стипендии ; 
4. поощряване  на  учениците , постигнanи  високи  резултати  в  учебната , извънкласната  и  

извънучилищната  дейност . 
~ 	Чл. 5(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  и  се  изплащат  след  посrьпило  целево  
финансиране  в  училищния  бюджет ; 

(2) Изразходването  на  средствата  за  стипендии  се  планира , извършва , контролира  и  отчита  
ежегодно  при  спазване  на  разпоредбите  на  Закона  за  счетоводството , ЗФУКПС  и  други  
правила , инструкции  и  документи  на  ПРБК ; 

(3) Размерът  на  съответния  вид  стипендия  се  определя  от  директора  по  предложение  на  
комисията  за  стипендиите , назначена  със  заповед  на  директора , в  рамките  на  утвърдените  
средства . 

ГЛАВА  ВТОРА  
ВИДОВЕ  СТИПЕНДИИ . 

ПЕРИОД  НА  ПОЛУЧАВАНЕ  НА  СТИПЕНДИЯ  
-~ 

Чл . 6 Стипендиите , които  се  отпускат  са  разделени  на  две  категории : 

1. Месечни  
2. Еднократни  
Чл .7 Месечните  стипендии  са : 

1. За  постигане  на  образователни  резултати ; 

2. За  подпомагане  досrьпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането ; 

3. За  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания ; 

4. За  ученици  без  родител /и  
Чл .8 (1) Стипендиите  за  постигане  на  образователни  резултати  и  за  подпомагане  досrьпа  до  
образование  и  предотвратяване  на  отпадането  се  отпускат  от  началото  на  всеки  учебен  срок  
и  се  изплащат  за  периода  на  учебните  месеци . 

За  първият  учебен  срок  за  учебни  месеци  се  считат : октомври , ноември , декември  и  януари . 

За  вторият  учебен  срок  за  учебни  месеци  се  считат : февруари , март , април , май  и  юни. 
Тези  стипендии  се  предоставят  след  класиране  на  учениците , като  за  всеки  вид  стипендия  се  
прави  отделно  класиране . 



За  учениците  от  12 клас  стипендиите  за  месец  юни  за  всяка  учебна  година  се  изплащат  само  
при  условие , че  се  явават  на  ДИ  за  СПК . 
(2) Стипендиите  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания  и  за  ученици  без  родител /и  
се  отпускат  от  началото  на  месеца , следващ  месеца , през  който  е  възникнало  основанието  за  
получаването  им  и  се  изплащат  за  цялата  учебна  година , включително  и  за  периода  на  
неучебните  месеци . 
(З) „Ученици  с  трайни  увреждания " са  такива  с  50 и  над  50 % и  срока  за  изплащането  на  
стипендията  не  може  да  е  по-дълъг  от  определения  от  органите  на  медицинската  експертиза  
срок  за  намалена  работоспособност  и/или  степен  на  увреждане . 
(4) „Ученици  с  един  родител  или  без  родители " са  тези , чиито  родител /и  са  починали ; 
лишени  от  родителски  права  или  поставени  под  запрещение . 
(5) За  стипендиите  по  чл .8, ал .2 не  се  извършва  класиране . 
(6) 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 . 
Чл .9 (1) Еднократните  стипенди  са  разделени  в  две  категории : 
1. Стипендия  за  преодоляване  от  ученика  на  еднократни  социални  обстоятелства , 

~ 	 свързани  с  досrьпа  до  образование  
2. Стипендия  за  постигнати  високи  резултати  от  ученика  в  учебната , извънкласната  или  
извънучилищна  дейност . 

(2) За  един  и  същи  ученик  стипендии  по  ал .1 може  да  се  отпуска  само  веднъж  в  рамките  на  
един  учебен  срок . 

(3) За  отпускане  на  стипендии  по  ал .1 не  се  извършва  класиране . 

Чл .10 (1) Методологията  за  определяне  на  средствата  за  стипендии , посrьпили  в  бюджета  на  
гимназията  и  броя  на  стипендиите  на  учениците  е  следната : 

1.От  субсидията  за  стипендии , определена  с  бюджета  на  ПТГ , се  приспадат : 

а) 5 % за  еднократни  стипендии ; 

б) сумата  на  изплатените  до  момента  стипендии ; 

в) сумата , необходима  за  изплащане  на  стипендии  по  чл .7, т .З  и  т .4 

г) сумата  за  целеви  стипендии  
д) 2 % резерв  от  общите  средства  за  стипендии , който  да  осигури  изплащане  на  стипендии  

~ 	 на  ученици  с  трайни  увреждания  или  на  ученици  без  родител /и  при  насrьпване  на  събитието . 

2. Останалите  средства  се  делят : 

а) 44 % - за  постигнати  образователни  резултати ; 

б) 16 % за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания  с  50 и  над  50%, ученици  без  
родители  
в) 40 % за  подпомагане  достьпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането . 

(2) Общият  брой  на  стипендиите , отпускани  на  класираните  ученици  се  определя  
предварително , за  всеки  отделен  срок . В  срок  до  датата , от  която  започва  приемането  на  
документи  на  кандидатстващите  за  стипендия , главният  счетоводител  на  училището  
подготвя  и  представя  справка , обосноваваща  планираните  от  субсидия  средства  за  
стипендии . Комисията  прави  разчет  за  броя  стипендии , които  могат  да  бъдат  осигурени  с  
напичните  средства  и  изготвя  доклад , който  се  одобрява  от  директора  на  училището . 



ГЛАВА  ТРЕТА  
УСЛОВИЯ  И  КРИТЕРИИ  ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ  НА  СТИПЕНДИИ  

Чл .11  Месечнй  стипендии : 
(1) Стипендия  за  постигнати  образователни  резултати : 
1. Право  да  кандидатстват  за  този  вид  стипендия  имат  всички  ученици , чийто  среден  

успех  за  предходната  учебна  година /предходния  учебен  срок  е  не  по -нисък  от  
Отличен  /5,50/; 

2. Основен  критерий  за  класиране  и  подбор  на  учениците  е  средния  успех  за  съответния  
период ; 

З . Учениците  се  класират  в  низходящ  ред , съобразно  средния  успех , като  се  започне  с  
този  с  най -висок  успех  и  се  продължи  към  по-ниския , до  изчерпване  на  установените  
средства  за  този  вид  стипендия ; 

4. Стипендиите  се  отпускат  поотцелно  за  всеки  учебен  срок  в  следните  размери : 
- 	При  успех  5,50 - 5,99 - ............... лв  
- 	При  успех  6,00 - ........ :............. лв  

-, 	(2) Стипендия  за  подпомагане  досrьпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането : 
1. Право  да  кандидатстват  за  тази  стипендия  имат  учениците  със  среден  успех  не  по -нисък  от  
Мн .добър  /4,50/ от  предходната  учебна  година /предходния  учебен  срок  и  чийто  среден  
месечен  доход  на  член  от  семейството  за  предходните  шест  месеца  не  надхвърля  
минималната  работна  заплата  за  страната . Необходимо  е  кандидата  да  отговаря  на  двата  
критерия  едновременно . 
- когато  кандидатства  за  стипендия  за  първия  учебен  срок  се  взима  дохода  от  м . април  до  м . 

септември  включително ; 
- когато  кандидаства  за  стипендия  за  втория  учебен  срок  се  взима  дохада  от  м . август  до  м . 

януари  включитело ; 
2.Основен  критерий  за  класиране  и  подбор  на  учениците  е „месечния  доход  на  член  от  
семейството "; 
З . Учениците  се  класират  във  възходящ  ред , като  се  започне  от  най -ниския  към  най -високия  
среден  брутен  доход  на  член  от  семейството  до  изчерпване  на  установените  средства  за  този  

-. 
	вид  стипендия ; 

4. Стипендията  се  отпуска  поотделно  за  всеки  учебен  срок  в  размер  на  ....................лв . 

(З ) Стипендия  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания ; 

1.Право  да  получават  тази  стипендия  имат  ученици , за  които  органите  на  медицинската  
експертиза  са  установили  степен  на  намалена  работоспособност  или  са  определили  вид  и  
степен  на  увреждане  50 и  над  50 %; 

2. Стипендията  е  в  размер  ..............лв  
(4) Стипендия  за  подпомагане  на  ученици  без  родител /и  : 
1. Право  да  получават  тази  стипендия  имат  ученици , чиито  родител /и  са  починали , лишени  
са  от  родителски  права  или  са  поставени  под  пълно  запрещение ; 
2. Стипендията  е  в  размер  на  ................лв  
(5) При  подбора  и  класирането  на  учениците , кандидати  за  стипендия , да  се  вземе  под  
внимание  дали  ученика  има : 
- допуснати  5 и  повече  отсъствия  по  неуважителни  причини  
- наложени  наказания  от  Педагогическия  съвет  
- допуснати  повече  от  100 /сто/ извинени  отсъствия  за  срока  



Чл.12 Еднократни  стипендии : 
(1) 	Еднократна  стипендия  за  преодоляване  от  ученика  на  еднократни  социапни  
обстоятелства . 
1. Право  да  я  получават  имат  всички  ученици . 
2. Стипендията  се  отпуска  след  съгласуване  и  мотивирано  предложение  в  писмен  вид  от  
класния  ръководител  като  се  вземат  предвид  социалното  и  материапното  положение  на  
ученика , успех , развитие , постижения  и  отношение  към  учебния  процес . 
3. Размерът  на  стипендията  е  до  .....:.......лв , но  не  повече  от  разходите , за  чието  
обезпечение  се  отпуска . 
4. Стипендията  се  отпуска  по  реда  на  постьпване  на  документите  и  до  изчерпване  на  
средствата  предвидени  за  еднократни  стипендии ; 
(2) 	Еднократна  стипендия  за  постигнати  високи  резултати  в  учебната , извънкласната  и  
извънучилищна  дейност  
1. Право  да  я  получават  имат  ученици , взели  участие  в : 

1 

- 	Регионални , национапни  ученически  състезания , конкурси , олимпиади ; 
- 	Ученически  съвети , училищни , общински , регионални  и  национални  мероприятия  и  
спортни  дейности . 
2. Критерий  за  класиране  и  подбор  на  учениците  е „добър  успех  на  ученика" 
3. Стипендията  се  отпуска  по  писмено  мотивирано  предложение  от  класен  ръководител  
или  друг  преподавател ; 
4. Размерът  на  стипендията  е  до  ...............лв  в  зависимост  от  постигнатите  резултати . 
5. Стипендията  се  отпуска  по  реда  на  посrьпване  на  документите  и  до  изчерпване  на  
средствата  предвидени  за  еднократни  стипендии ; 

Чл .13 Целеви  стипендии  
1. Тази  стипендия  се  предоставя  на  ученици  за  покриване  на  конкретни  разходи , 

свързани  с  обучението  им , като  се  взема  в  предвид  социалното  и  материалното  
положение , а  именно  - транспортни  карти  при  пътуване  извън  населеното  място ; 
подпомагане  с  учебници  и  учебни  помагала ; вещи  от  първа  необходимост  /обувки , 

дрехи /, квартирз . и  други ; 

2. Критерий  за  подбор  и  класиране  на  учениците  са : 

- Месечен  доход  на  член  от  семейството  за  предходните  шест  месеца , който  не  
-` 	 надхвърля  минималната  работна  заплата  за  периода  

3. Стипендията  се  отпуска  по  писмено  мотивирано  становище  и  предложение  от  класен  
ръководител  

4. Стипендията  се  отпуска  по  реда  на  постьпване  на  документите  и  до  изчерпване  на  
средствата  предвидени  за  този  вид  стипендии  

Чл .14 Срокът  за  подаване  на  документи  за  отпускане  на  стипендия  се  определя  със  заповед  
на  директора  в  началото  на  всеки  учебен  срок . 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА  
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  

КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА  СТИПЕНДИЯ  

Чл . 15 За  всеки  вид  стипендия  се  кандидатства  с  попълване  на  заявление  - декларация , която  
се  получава  от  канцеларията  на  училището  или  се  сваля  от  сайта . 



Чл . 16 За  кандидатстване  за  стипендия  за  подпомагане  на  образованието  и  предотвратяване  
на  отпадането , към  попълненото  заявление  е  необходимо  да  се  приложат : 
1. Документи  удостоверяващи  броя  на  членовете  на  семейството . 
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/а  или  лицето  с  което  се  съжителства , както  и  
непълнолетните  му  деца , ако  живеят  с  него . Ако  продължават  да  учат  за  продобиване  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/а  или  на  лицето , с  което  съжителства  майката  или  бащата  на  ученика , ако  
живеят  с  него . Представят  се  документи  като : 
- 	Бракоразводно  решение  /при  развод  в  семейството /, с  присъдени  родителски  права  за  
учениците ; 
- 	Акт  за  сключен  граждански  брак  - при  повторен  брак  на  родител ; 
- 	Решения  за  трайна  неработоспособност ; 

~ 

	 - 	Други  документи , с  които  може  да  се  удостовери  безспорно  броя  на  членовете  на  
семейството  на  кандидата  за  стипендия . 

За  учащите  братя  и  сестри  се  представя  документ  от  съответното  училище , че  са  
записани  за  съответната  учебна  година  в  дневна  форма  на  обучение . 

Документите  от  чужбина  да  са  преведени  на  български  език  от  лицензиран  преводач . 

2. Документи , удостоверяващи  месечния  доход  на  семейството  през  6-те  месеца , преди  
месеца  в  който  започва  подаването  на  заявления  за  стипендия  за  съответния  учебен  срок . 
Месечният  докод  на  член  от  семейството  се  определя  като  среден  за  предходните  шест  
месеца  и  не  трябва  да  надхвърля  средната  минимална  работна  заплата  за  периода . В  сумата  
на  доходите , получени  от  отделните  членове  на  семейството  се  включват  всички  получени  
през  предходните  шест  месеца  суми  от : 

- 	Брутен  доход  от  трудови  възнаграждения  - удостоверява  се  със  служебно  издадени  
документи , върху  които  е  посочен  точния  адрес  за  кореспонденция  на  фирмата  издапа  
документа  и  идентификационния  номер . Получените  през  периода  обезщетения  за  временна  
нетрудоспособност  над  З  дни  се  удостоверяват  с  документ  от  НОИ . При  нулев  доход  

--~ 	 работодателя  посочва  основание  за  това  
- 	Работещите  в  чужбина  представят  документ  от  работодателя  за  получените  доходи  в  
съотвентата  валута . Докуменrьт  да  е  преведен  на  български  език  от  лицензиран  преводач  
- 	Пенсионерите  представят  документ  от  пенсионен  отдел , за  получените  през  периода  
пенсии  по  месеци . 
- 	При  разведени  родители  се  представя  дохода  на  родителя , на  който  са  присъдени  
родителските  права , както  и  документ  за  получена  издръжка  от  другия  родител  /съдебно  
решение ; изпълнителен  лист/. Представят  се  и  доходите  на  новия  съпруг  /в  случай  на  
повторен  брак  на  родителя , на  когото  са  присъдени  родителските  права  или  на  лицето , с  
което  се  съжителства  
- 	За  получените  помощи  за  деца  и  социални  помощи  се  представя  документ  от  служба  
„Социапно  подпомагане " 
- 	За  тьрговци , занаятчии , свободни  професии  и  др . се  декларира  доходът , формиран  
съгласно  Закона  за  корпоративно  подоходно  облагане , като  за  ООД , ЕООД , АД  и  др . 
задължително  се  посочват  и  получените  дивиденти . Декларацията  следва  да  съдържа  трите  



имена  на  декларатора , адрес  за  кореспонденция  и  идентификационен  номер  на  фирмата . 
Когато  фирмата  не  извършва  дейност  се  представя  документ  от  данъчна  служба  за  периода , в  
който  е  спряна  дейността . В  този  случай , ако  собственика  на  фирмата  не  работи  на  друго  
място , следва  да  представи  документ  като  безработен . 
- 	Земеделските  производители , които  реализират  доход  сезонно  /веднъж  в  годината /, 
посочват  половината  от  реализирания  доход  от  настоящата  /предходната / календарна  година . 
Представя  се  документза  регистрация  като  земеделски  производител  и  декларация  свободен  
текст  за  размера  на  получения  доход . 
- 	За  безработни  се  считат  само  поддържащите  редовна  регистрация  в  Бюро  по  труда  
през  целия  изискван  период . Безработните  представят  документ  за  регистрация  от  Бюро  по  
труда  и  документ  за  получените  обезщетения  от  работодателя  и  от  НОИ . 
- 	За  учащи  братя  и  сестри , които  получават  стипендия  - представя  се  служебна  бележка  
от  училището  за  размера  и  периода  на  получаване . 
З . 	Документи  с  нулев  доход  не  се  приемат  
4. Заявление  - декларацията  за  дохода  на  семейството  трябва  да  бъде  подписано  и  от  
родителя  /попечителя / на  ученика  и  към  него  да  се  приложат  съответните  документи . 

.~ 
5. Ако  е  отпусната  стипендия  въз  основа  на  заявление -декларация  с  невярно  
съдържание , ученика  се  лишава  от  стипендията  и  от  правото  да  получава  такава  до  края  на  
курса  на  обучение , а  получените  суми  се  възстановяват  на  училището  от  родителя  или  от  
ученика , ако  е  пълнолетен . 

Чл . 17 За  стипендия  за  постигнати  образователни  резултати  се  кандидатства  с  попълване  на  
заявление -декларация  за  този  вид  стипендия . Попълва  се  средния  успех  за  съответния  период  
/предходна  учебна  година /предходен  учебен  срок/ не  по-нисък  от  5,50 и  се  заверява  с  подпис  
на  класния  ръководител . 

Чл .18 За  месечни  стипеднии  за  ученици  с  трайни  увреждания  и  ученици  без  родители  се  
кандидатства  чрез  подаване  на  заявление  от  ученика  и  стипендията  се  отпуска  от  месеца , 

следващ  месеца  на  възникване  на  обстоятелството . Към  заявлението  се  прилагат  съответно : 

- Протокол  от  лекарска  комисия  за  ученици  с  трайни  увреждания ; 

- Копие  от  смъртния  акт  на  родителя /ите ; 

- Документи , доказващи  лишаване  от  родителски  права  или  постоянно  запрещение ; 

- Акт  за  раждане  на  ученика  /когато  бащата  е  неизвестен / 

~ 	Чл . 19 Еднократни  стипендии  - за  тях  се  кандидатства , чрез  подаване  на  заявление  от  
ученика , придружено  с  документ , доказващ  обстоятелството  и  мотивирано  становище  и  
обосновано  предложение  от  класния  ръководител . 

Чл . 20 Сроковете  за  подаване  на  документи  са : 

1. За  месечни  стипендии  по  чл .7, т .1 и  2 

а) за  първи  учебен  срок  - до  20 октомври ; 

б) за  втори  учебен  срок  - до  края  на  м . февруари  
2. За  месечни  стипендии  по  чл .7, т .З  и  4 

а) за  първи  учебен  срок  - до  20 октомври ; 
б) за  втори  учебен  срок  - до  края  на  м . февруари  
в) при  възникнало  основание  за  получаването  им  

З . За  еднократните  стипендии  по  чл. 9, ал .1, т.1 - до  7 дни  след  насrьпване  на  
обстоятелството . 



4. За  еднократни  стипендии  по  чл .9, ал .1, т.2 - класните  ръководители  или  друг  
преподавател  подават  писмено  мотивирано  предложение  през  м . април  на  съответната  
година . 

ГЛАВА  ПЕТА  
ОБРАБОТКА  НА  ДОКУМЕНТИТЕ . 

РЕД  ЗА  ОТПУСКАНЕ  НА  СТИПЕНДИИТЕ  

Чл . 21. Класните  ръководители  имат  следните  задължения  и  отговорности : 
1. В  утвърдените  срокове  да  съберат  заявленията  на  всички  ученици , кандидатстващи  за  

отпускане  на  съответния  вид  стипендия  и  придружаващите  ги  документи ; 
2. Да  изчислят  повторно  средния  месечен  доход  на  член  от  семейството  и  да  го  впишат  в  

изготвения  от  тях  списък  с  кандидатите  за  стипендии  и  да  проверят  дали  вписания  

--~ 
успех  отговаря  на  изискването  - ,,не  по-нисък  от  

З . Да  впишат  успеха  на  ученика  /първи  срок/годишна / в  списъка  с  кандидатите  за  
стипендия  за  постигнати  образователни  резултати ; 

4. Вписват  броя  на  извинени  и  неизвинени  отсъствия , както  и  наложените  наказания  на  
учениците  от  Педагогическия  съвет  

5.Удостоверяват  с  подписа  си  горепосочените  показатели  /успех , доход , отсъствия , 
наказания / 

Чл .22 (1) Комисията , назначена  със  заповед  на  директора  е  постоянно  действаща  и  извършва  
своята  работа  през  цялата  календарна  година  
(2) 	Заседанията  се  свикват  от  председателя  на  комисята  за  стипендиите . За  всяко  
заседание  се  съставя  протокол , подписан  от  председателя  и  всички  членове  на  комисията . 

Комисията  заседава  на  първия  работен  ден  след  крайния  срок  за  подаване  на  документите . 

(З ) 	При  подаване  на  документи  за  получаване  на  еднократна  стипендия  по  чл .9, ал .1, т .1 

комисията  се  събира , разглежда  и  предлага  на  директора  учениците , които  отговарят  на  
изискванията . 
(4) 	Комисията  извършва  следните  дейности : 

1. Разглежда  и  проверява  подадените  документи ; 

2. Изготвя  критерии  и  показатели  за  допускане  до  кандидатстване  и  класиране  на  
учениците  за  различните  видове  стипендии  
З . 	Допуска  до  класиране  за  отпускане  на  месечни  стипендии  по  чл .7, т .1 и  2, извършва  
класиране  на  учениците , съобразно  приетите  критерии  и  условия  в  настоящите  гiравила ; 

4. Когато  ученикът  е  класиран  за  получаване  на  повече  от  един  вид  месечна  стипендия , 

комисията  го  уведомява  за  това  и  изисква  от  него  да  заяви  кой  вид  стипендия  избира  да  
получава ; 
5. Извършва  проверка  на  не  по -малко  от  10 % от  подадените  документи ; 
6. Предлага  на  директора  списък  на  учениците , които  отговарят  на  изискванията  за  
получаване  на  месечни  стипендии  от  съотвения  вид , въз  основа  на  извършеното  класиране , 
до  размера  на  утвърдените  средства  и  съобразно  желанието  на  ученика ; 
7. Разглежда  документите  за  предоставяне  на  еднократни  стипендии  по  чл .9, ал .1, т.1 и  2 
и  представя  на  директора  протокол  от  заседание  на  комисията ; 



8. Обявава  окончателното  класиране  до  7 дни  след  разглеждане  на  документите ; 
9. Класирането  за  предоставяне  на  месечни  стипендии  се  обявава  на  видно  място  в  
училището  и  се  публикува  на  интернет  страницата  му . 
(5) 	При  липса  на  списък  на  учениците , които  ще  получават  стипенидия  и/или  писмено  
мотивирано  становище  и  предложение  на  класния  ръководител , комисията  не  разглежда  
документите ; представени  документи , които  не  отговарят  на  условията  — не  са  пълни , не  
съдържат  необходимите  реквизити , не  обхващат  изисквания  период  и  т .н . не  се  приемат . 
Чл . 23 Директорът  на  ПТГ  „Н . Вапцаров " 
1. Разпределя  средствата  по  видове  стипендии  и  определя  срокове  за  подаване  на  
документи ; 
2. Издава  заповед  за  отпускане  на  месечни  стипендии , въз  основа  на  предложение  на  
комисията ; 
З . 	Издава  заповед  за  отпускане  на  еднократни  стипендии , въз  основа  на  предложение  на  
комисията ; 
4. Заповедта  по  т .2 съдържа  имената  на  ученика , класа , вида  и  размера  на  стипендията , 
както  и  периода  на  изплащането  й ; 
5. Заповедта  по  т .З  съдържа  имената  на  ученика , класа , вида  и  размера  на  стипендията  

Допълнителни  разпоредби : 
§ 1. Настоящите  Вътрешни  правила  са  изготвени  от  комисия , назначена  със  Заповед  на  
директора Ns... ~~r~..........1. ~?~.:~l~ :. 	 ....г . 

§ 2. Вътршните  правила  са  приети  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  на  ........................... 
утвърдени  са  със  Заповед  Ns...ni-............./. Q~: ~~ .:. ~̀.1~~ г  на  директора  на  ПТГ  „Н . 

Вапцаров " град  Самоков  и  влизат  в  сила  от 	 .... г . 

§ З . В  началото  на  календарната  година , след  посrьпване  на  средства  в  бюджета  на  
гимназията , както  и  в  начапото  на  учебната  година , при  необходимост  Ilравилата  се  
актуализират  от  комисията . 

§ 4. На  ученици  завършили  основно  образование  след  7 клас  и  кандидатствали  за  стипендии  
през  учебната  2017/2018 г . стипендии  цtе  се  изплащат  след  посrьпване  на  необходимите  
средства  в  бюджета . 

^` 	§ 5. Учениците  трябва  да  притежават  банкова  сметка . Стипендии  се  изплащат  само  по  банков  
път . 

Комисия : ,( 
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