ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
З А П О В Е Д
№ 61 / 03.10 .2016 г.
На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование , чл.9, ал.1 и 2 от Постановление на МС № 33 от 15.02.2013 г. за условията
за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
УТВЪРЖДАВАМ:
Предложенията на комисията за стипендиите, назначена със заповед № 25 от
15.09.2016 година:
1. Разпределение на средствата по видове стипендии
Размер на
Видове стипендии
стипендията
30 лв.
Видове месечни стипендии
1. За постигане на образователни резултати
2. За подпомагане на достъпа до образование и
25 лв.
предотвратяване на отпадането
3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
-.
4. За ученици без родители
30 лв.
Целева месечна или еднократна стипендия
Целева месечна
Видове еднократни стипендии
1. За 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

Период на изплащане
4 месеца
4 месеца
4 месеца

от 22 лв до
64 лв.

4 месеца

50 лв.

1

50 лв.

1

2. Критерии за класиране, размер, период за който се отпуска стипендията,
документи за кандидатстване, условия и ред за предоставяне на стипендия.
Видове месечни стипендии според Чл.4 /1/
Видове месечни 1. За постигане на
2. За
3. За
4. За ученици
стипендии
образователни
подпомагане на
подпомагане без родители
резултати
достъпа до
на ученици
образование и
с трайни
предотвратяване увреждания
на отпадането
Отличен успех
1. Месечен доход
Без
Без класиране
Критерии за
на
семейството
класиране
класиране
2. Минимален
успех Мн.добър
4,50
35 лв.
30 лв.
35 лв.
Размер на
стипендията
За учебен срок
За учебен срок
За учебна
За учебна
Период за
година -9
година -9
който се
месеца от
месеца от
отпуска

1. ЗаявлениеДокументи за
кандидатстване декларация

Условия и ред
за
предоставяне
на стипендия

Класират се всички
ученици с показан
отличен успех

1. Заявлениедекларация
2. Документи,
доказващи
доходите на
родителите за
предходните 6
месеца
Класират се
всички ученици
изпълнили
посочените
критерии

октомври до
юни
1. Заявлениедекларация
2. Документ
от ТЕЛК,
доказващ
трайни
увреждания

октомври до
юни
1. Заявлениедекларация
2. Смъртен акт
на починалите
родители

Класират се
всички
ученици с
пълен набор
от документи

Класират се
всички
ученици с
пълен набор от
документи

Целева месечна или еднократна стипендия
Целева месечна или
Целева месечна или еднократна стипендия
еднократна стипендия
Критерии за класиране
Размер на стипендията
Период за който се отпуска
Документи за кандидатстване
Условия и ред за предоставяне
на стипендия

Невъзможност за посещение на училище поради затруднено
материално положение
Според всеки отделен случай
За учебна година - общо 9 месеца-от октомври до юни
1. Заявление от родител
Класират се всички ученици, изпълнили посочените критерии

Видове еднократни стипендии според Чл.5 /1/
Видове еднократни стипендии
1. За преодоляване от
ученика на еднократни
социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до
образование
Критерии за класиране
Затруднено материално
положение
Размер на стипендията
40 лв.
Период за който се отпуска
еднократно
Документи за кандидатстване
1. По решение на ПС
Условия и ред за предоставяне По решение на ПС
на стипендия

2. Постигнати високи резултати от
ученика в учебната, звънкласната
или извънучилищната дейност
Постигнати високи резултати
40 лв.
еднократно
1. По решение на ПС
По решение на ПС

Разходите, за които се отпускат стипендиите по чл.5, ал.1 се доказват с
разходнооправдателни документи и други документи, удостовeряващи изразходването
им по предназначение
Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Стефка Димитрова – главен
счетоводител.
Боряна Мочева

Директ ор на ПГ по моден дизайн

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
З А П О В Е Д
№
72 / 21 .10 .2016 г.
На основание чл.259, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и във връзка с Постановление на МС № 33 от 15.02.2013 г. за условията
за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и
Предложение на комисията за стипендиите в ПГ по моден дизайн
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се изплащат стипендии на ученици за постигане на образователни резултати
, на ученици без родители и за

подпомагане на достъпа до образование и

предотвратяване на отпадането на учениците , както следва :
І За постигане на образователни резултати
Име на ученика

клас

1.Жанета Николова Георгиева

9а

2.Анна Стефанова Добринова

11 а

3.Бисерка Ивайлова Аркадиева

11 а

4.Моника Мариянова Парашкевова

11 а

ІІ За ученици без родители
Име на ученика

клас

Видове стипендии

За постигане на
образователни
резултати
За постигане на
образователни
резултати
За постигане на
образователни
резултати
За постигане на
образователни
резултати
Видове стипендии

Размер
на
стипендията
30.00

30.00

30.00

30.00

Размер на
стипендията
30.00.

1. Катя Юлиянова Янева

9а

За ученици без
родители

2.Анифе Мехмедова Алиева

10 а

За ученици без
родители

30.00

3.Ирина Олексиевна Шевалдина

12 а

За ученици без
родители

30.00

4. Памела Стефанова Караджунова

12 а

За ученици без

30.00

Период на
изплащане
4 месеца
01.10.201631.01.2017
4 месеца
01.10.201631.01.2017
4 месеца
01.10.201631.01.2017
4 месеца
01.10.201631.01.2017
Период на
изплащане
4 месеца
01.10.201631.01.2017
4 месеца
01.10.201631.01.2017
4 месеца
01.10.201631.01.2017.
4 месеца

родители
5. Цветелина Галинова Петрова

12 а

За ученици без
родители

30.00

01.10.201631.01.2017
4 месеца
01.10.201631.01.2017

ІІІ За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Име на ученика
клас
Видове стипендии
Размер Период на
на
изплащане
стипен
дията
1.Анелина Веселинова Василева
9а
За подпомагане на достъпа
25.00
4 месеца
до образование и предотвра
01.10.2016тяване на отпадането
31.01.2017
2.Наталия Ангелова Ангелова
10 а
За подпомагане на достъпа
25.00
4 месеца
до образование и предотвра
01.10.2016тяване на отпадането
31.01.2017
3.Анита Емилова Михайлова
10 а
За подпомагане на достъпа
25.00
4 месеца
до образование и предотвра
01.10.2016тяване на отпадането
31.01.2017
4.Джейлян Иса Мухидин
10 а
За подпомагане на достъпа
25.00
4 месеца
до образование и предотвра
01.10.2016тяване на отпадането
31.01.2017
5.Благовеста Димитрова Димитрова
11 а
За подпомагане на достъпа
25.00
4 месеца
до образование и предотвра
01.10.2016тяване на отпадането
31.01.2017
Разходите, за които се отпускат горепосочените стипендии, се доказват с разходооправдателни и
други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение /чл.6,ал.2 от ПМС № 33/
15.02.2013 г./.
Боряна Мочева

Директ ор на ПГ по моден дизайн

