ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667; e-mail:
pgt_varna@abv.bg
УКАЗАНИЕ
ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ІI СРОК
на учебната 2018/2019 година
През ІI срок на учебната 2018/2019 учебна година учениците от VIII до ХІІ клас могат да
кандидатстват за следните видове стипендии
при условие, че нямат наказание от
Педагогическия съвет и не повтарят учебната година:
І. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати:
1. Успех - 5,50;
2. Размер на стипендията:
При успех от Отличен - 5,50 до Отличен - 5,74 – 40 /четиридесет/ лв;
При успех от Отличен - 5,75 до Отличен - 6,00 – 50 /петдесет/ лв;
Необходими документи:
 Заявление-декларация по образец;
 Копие от лична карта;
 Копие от документ с номера на банковата сметка;
ІІ. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането:
 Размер – 40 /четиридесет/ лв;
 Минимален успех за кандидатстване – Добър - 4,00;
 Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на
месечния доход на член от семейството е среден за предходните 6 месеца: от
август 2018 година до януари 2019 година - сумата е 518,33лв.
Необходими документи:
 Заявление-декларация по образец;
 Копие от лична карта;
 Копие от документ с номера на банковата сметка;
 Служебни бележки, удостоверяващи доходите на семейството за предходните
шест месеца;
 Служебни бележки от Агенцията по заетостта за безработните родители;
 Нотариално заверена декларация при безработни родители, нерегистрирани в
Агенцията по заетостта;
 Служебна бележка от училището, в което учат други деца – членове на
семейството, в която трябва да се посочи дали получават стипендия - в какъв
размер и за какъв период;
 Служебна бележка от Социални грижи/Агенция по заетостта /за получени
детски надбавки и други помощи;
 Съдебно решение за издръжка /при разведени родители, отнети родителски
права или други решения/;
 При необходимост се представят други документи, доказващи доходи,
декларирани в заявлението- декларация;

В случай, че средствата за стипендии по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 се изчерпат, а има ученици с равен
успех и равни доходи, кандидатите се класират според следните показатели:





Брой неизвинени отсъствия;
Брой забележки в дневника за нарушаване на дисциплината;
Участие в извънкласна и извънучилищна дейност;
Брой извинени отсъствия;

ІІІ. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с
обучението:
1. Стипендия за ползване на междуградски транспорт за ученици, живеещи в населени
места извън територията на община Варна и община Аксаково.
2. Стипендия за ползване на общежитие.
 Размер – до 100 лв;
 Минимален успех за кандидатстване – Добър 4,00;
Необходими документи:
 Заявление-декларация по образец;
 Копие от лична карта;
 Копие от документ с номера на банковата сметка;
Разходите, за които се отпускат стипендиите, се доказват с разходооправдателни
документи, удостверяващи изразходването им по предназначение.
Ползващите ученическо общежитие представят удостоверение, че са настанени и
ежемесечно представят квитанция за платената такса.
Пътуващите ежедневно от населени места извън територията на община Варна и община
Аксаково представят фактура за закупената карта и след изтичане на срока за ползването и
представят самата карта.
ІV. Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания:
 Стипендиите са в размер на 50 /петдесет/ лв;
 Период, за който се отпускат стипендиите-от 01.10.2018г. до 30.09.2019г. или
до изтичане на срока посочен в решението на ТЕЛК /след изтичане на срока
учениците подават нова декларация с новото решение на ТЕЛК или РЕЛК/.
 Учениците, които подават документи за първи път получават стипендия от
15.09.2018г.
 Учениците с право на стипендия 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 и;
Необходими документи:
 Заявление-декларация по образец;
 Решение на ТЕЛК или РЕЛК;
 Копие от лична карта;
 Копие от документ с номера на банковата сметка.
V. Стипендии за ученици без родители/родител:
 Стипендията е в размер на 50 /петдесет/ лв;
 Стипендиите се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е
възникнало основанието за получаването им;
 Период, за който се отпуска стипендията – от 01.10.2018 г. до 30.09.2019г.;
 Учениците, които подават документи за първи път получават стипендия от
15.09.2018г.
 По смисъла на Постановление № : 328/ 21.12.2017г „Ученик без родители“ е
ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права, поставени
под пълно запрещение или ученик с един родител.

Учениците с право на стипендия 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 и;
Необходими документи:
 Заявление-декларация по образец;
 Смъртен акт за починалите родители;
 Копие от лична карта;
 Копие от документ с номера на банковата сметка;
 Копие от Удостоверение за раждане;


VІ. Еднократни стипендии:
1. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование. Отпускат се на ученици с
тежко материално състояние:
 Размер – до 100 /сто/ лв;
 Период – до 1 стипендия на учебен срок;
 Специфични случаи на тежко материално положение, включително покриване на
конкретни разходи, свързани с обучението, когато доходът на член от семейството за
последните шест месеца не надвишава размера на средната минимална заплата за
същите месеци или в случай на извънредни обстоятелства в семейството /доходите
следва да се докажат с документи/;
2. Еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната,
извънкласната или извънучилищната дейност.
 Период – до 1 стипендия на учебен срок;
 Право да кандидатстват имат учащите се:
- Класирани на национални олимпиади и състезания от първо до трето място - 100 /сто/лв;
- Класирани на регионални олимпиади и състезания: първо-трето място- 50 /петдесет/лв;
3. Еднократни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с
образованието на ученика:
 Размер – до 100 /сто/ лв;
 Период – до 1 стипендия на учебен срок;
 Специфични случаи на тежко материално положение, включително покриване на
конкретни разходи, свързани с обучението, когато доходът на член от семейството за
последните шест месеца не надвишава размера на средната минимална заплата за
същите месеци или в случай на извънредни обстоятелства в семейството /доходите
следва да се докажат с документи/;
 Разходите, за които се отпускат стипендиите се доказват с разходооправдателни
документи, удостверяващи изразходването им по предназначение;
 Когато изплатената стипендия не е изразходвана по предназначение или не е представен
документ за нейното целево изразходване се възстановява на училището от ученика или
от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен;
4. Еднократна „ЗЛАТАРОВСКА“
стипендия
за дипломиращи се ученици,
допринесли през годините за издигане престижа на гимназията чрез участията си в
състезания, олимпиади, чествания, празници, както и за ученици с успех 6,00.
5.

Целеви стипендии за определен период, включващ само времето за подготовка за
участие на ученика в училищни, регионални, национални състезания и олимпиади –
50,00 / петдесет / лв
Необходими документи за стипендии по чл.5, ал.1 – Еднократни стипендии,
включително и еднократни целеви стипендии по чл.6, ал.1 от Постановление на МС
№ 328/21.12.2017г :

 Заявление по образец, с подробно свободно изложение на основанията за
отпускане на стипендия и с аргументация и подпис на класния ръководител или
 Документи, удостоверяващи/подкрепящи/основанията, при наличието на
такива/;
 Копие от лична карта;
 Копие от документ с номера на банковата сметка;
Стипендиите се отпускат по мотивирано предложение на Комисията по стипендиите с
изложение на основанията за отпускане на еднократните стипендии и заповед от директор.
При налагане на наказание от Педагогически съвет изплащането на стипендии се
прекратява.
Документите за еднократни стипендии се подават от 01 октомври до края на учебната
година в канцеларията на училището.
Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
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.

Срок за подаване на документи от учениците:
От 01.02.19г. до 20.02.2019 г. подават документи кандидатите за:
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

От 01.02.19г. до 28.02.2019г. подават документи кандидатите за:
1. Месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането.
2. Месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с
обучението./за междуградски транспорт или общежитие/.
Документите се подават до комисията по стипендиите по определен график.
Всички документи се разглеждат от комисията и ако са изрядни се подават в
канцеларията.

След 28.02.2019 г. няма да се приемат заявления.

Съобщение
Документите за стипендия за втория срок на учебната 2018/2019 година ще се проверяват
от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г. в кабинета по информатика и информационни
технологии на втория етаж /стая№23 – срещу стая№20/ или в учителската стая и ще се
подават в канцеларията.

График
за проверка на документи:

Понеделник: от 13.00 до 14.00
Вторник:

от 12.30 до 13.30

Сряда:

от 12.30 до 13.30

Четвъртък:

от 12.30 до 13.30

Петък:

от 12.30 до 13.30

