
СЪОБЩЕНИЕ 

от 30-09-2020 

 

Уведомявам всички ученици, че започва приемането на документи за 

отпускане на стипендии за първи учебен срок за 2020/2021 учебна година.  

Правилата за отпускане на стипендии са обявени на информационното 

табло на втория етаж и са публикувани на сайта на училището (pgaz.org) в 

раздел ЗА НАС/Училищни документи/Стипендии. 

Стипендиите се отпускат на основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 

21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците 

след завършено основно образование. 

През първия срок на тази учебна година в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 

ще се отпускат следните видове стипендии: 

- МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Могат да кандидатстват ученици с успех поне 5,50; 

 Подават се заявление по образец и попълнен и потвърден от 

класния ръководител ЧЕК ЛИСТ № 1; 

 Размерът на стипендията е от 21 до 60 лева месечно, но при 

недостиг на средства за стипендии максималния размер ще бъде 

намален на 35 лева месечно; 

 Отпуска се до края на срока, след извършване на класиране до 

определените средства в бюджета. 

 

- МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО: 

 Могат да кандидатстват ученици с успех поне 4,50 и доход на 

член от семейството за периода 1.03.2020 – 31.08.2020 г. не по-

висок от 610 лв.; 

 Подават се заявление по образец, документите доказващи дохода 

и попълнен и потвърден от класния ръководител ЧЕК ЛИСТ № 2 



 Размерът на стипендията е от 21 до 60 лева месечно, но при 

недостиг на средства за стипендии максималния размер ще бъде 

намален на 35 лева месечно; 

 Отпуска се до края на срока, след извършване на класиране до 

определените средства в бюджета. 

- МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С 

ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

 Могат да кандидатстват ученици, които имат решение на ЛКК или 

ТЕЛК за трайно увреждане 50% и повече; 

 Подават се заявление по образец и решението на ТЕЛК/ЛКК 

 Размерът на стипендията е 25 лева месечно; 

 Отпуска се за учебните и неучебни месеци без извършване на 

класиране. 

 Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1 при класиране за 

стипендия за постигнати образователни резултати имат право да 

получат и 50 на сто от размера на и. 

- МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ 

 Могат да кандидатстват ученици, които са без двама родители; 

 Подават се заявление по образец и документи, доказващи 

обстоятелството; 

 Размерът на стипендията е 35 лева месечно; 

 Отпуска се за учебните и неучебни месеци без извършване на 

класиране. 

 Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1 при класиране за 

стипендия за постигнати образователни резултати имат право да 

получат и 50 на сто от размера на и. 

- МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ 

 Могат да кандидатстват ученици, които са без един родител; 

 Подават се заявление по образец и документи, доказващи 

обстоятелството; 

 Размерът на стипендията е 21 лева месечно; 

 Отпуска се до края на учебната година без извършване на 

класиране. 



 Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1 при класиране за 

стипендия за постигнати образователни резултати имат право да 

получат и 50 на сто от размера на и. 

- МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В 
ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В КЛАСОВЕТЕ ОТ ПЪРВИ 
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ИЛИ СА ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В VIII КЛАС 
ПО ПРОФЕСИИ С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: 

 Могат да кандидатстват ученици с успех минимум 3,00 и/или 
провели  пробно НВО; 

 Подават се заявление по образец, ЧЕК ЛИСТ № 3 попълнен и 
потвърден от класния ръководител с минимален брой точки 50.  

 Размерът на стипендията е 26 лева месечно;  

 Отпуска се до края на срока, след извършване на класиране до 

определените средства в бюджета. 

 Стипендиите не се изплащат на ученици, допуснали над пет 

отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се 

полага стипендията. 

 Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1 при класиране за 

стипендия за постигнати образователни резултати имат право да 

получат и 50 на сто от размера на и. 

- МЕСЕЧНИ ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ 

 Могат да кандидатстват ученици, които поради тежко социално 

положение имат затруднения с осигуряване на транспорт или 

други нужди, свързани с учебния процес и доходът на член от 

семейството за периода 1.03.2020 – 31.08.2020 г. не надвишава 

610 лв.; 

 Подават се заявление по образец с подробно описание на заявента 

нужда и документи за доход; 

 Размер на стипендията – до 100 лева месечно, според конкретния 

транспортен или друг разход, свързан с обученето; 

 Отпуска се до края на срока, след извършване на класиране до 

определените средства в бюджета. 

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИИ:  

 за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 

извънкласната или извънучилищната дейност; 



 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование. 

Условията за отпускането им може да се види в публикувания Правилник 

за отпускане на стипендии. 

Учениците имат право да кандидатстват за повече от един вид 

стипендия, но могат да получават само една. Избора се прави с 

писмено заявление до директора. 

Данните за  средния успех, които се попълват в ЧЕК ЛИСТ 1, ЧЕК ЛИСТ 2 и 

ЧЕК ЛИСТ 3 се отнасят за учебната 2019/2020 г. 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ Е ДО 

16 октомври 2020 г.  

Формуляри се получават от класните ръководители. 

Документите се предават на класния ръководител, а при неговото 

отсъствие – на определения заместник. Класните ръководители предават 

документите за стипендия на педагогическият съветник Корнелия Кирилова в 

посочения срок . 

Обръщам внимание на учениците за стриктно спазване на срока за 

подаване на документите – 16.10.2020 г.  

 

Видин, 30-09-2020 г. 

 

ДИРЕКТОР: 

               /инж. М. Георгиева/
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