ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА – гр.БАНСКО
БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ’23, ТЕЛ:0749/8-84-02
e-mail: pgeebansko@abv.bg

ЗАПОВЕД № 47
Банско,12.10.2018год.
На основание чл.259,ал.1 от ЗПУО ,чл.9 (1) и чл.8 (2) от ПМС № 328 от 21 декември
2017 г. на Министерски съвет и предложение на комисия назначена със
Заповед № 46/11.10.2018г. на Директора на ПГЕЕ- гр. Банско

УТВЪРЖДАВАМ:
КРИТЕРИИ
за получаване на стипендия, които важат за първи учебен срок на учебната 2018/2019 год.
Определят се следните групи категории стипендии:
I. МЕСЕЧНИ
1. За постигнати образователни резултати (отлични)
На основание ПМС № 328 по чл.4, ал.1, т.1 на учениците се отпуска стипендия при успех
5.75-6.00 в размер:
 да получават 21 лв.(двадесет и един лв.)
Критерии за получаване на стипендия:
 Средният успех от последната завършена година
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане
(социални)
На основание ПМС № 328 по чл.4, ал.1, т2 на учениците се отпуска стипендия при успех 5
.00 в размер:
 да получават 21 лв.(двадесет и един лв.)
Критерии за получаване на стипендия:
 Средният успех от последната завършена година
 Месечен доход на членовете на семейството за предходните 6 месеца
3. За ученици без родители
На основание ПМС № 328 по чл.4, ал.1, т.4 на учениците се отпуска стипендия в размер :
 да получават 21 лв.(двадесет и един лв.)
Критерии за получаване на стипендия:
 Документ доказващ възникналото основание за получаването и.
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4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
На основание ПМС № 328 по чл.4, ал.1, т.3 на учениците се отпуска стипендия в размер:
 да получават 21 лв.(двадесет и един лв.)
За отпускане на стипендията на основание чл.4, ал.1, т.3 и 4 не се извършва класиране.

II. Еднократни
Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа
му до образование
На основание ПМС № 328 по чл.5, ал.1, т.1 на учениците се отпуска стипендия в размер:
 да получават 30 лв.(тридесет лв.)
III. Конкретни условия за предоставяне на всички видове стипендии:
1. Месечните стипендии се отпускат в началото на първи учебен срок до края на срока
2. Класирането се извършва съобразно утвърдените критерии и подадени необходими
документи
IV. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:
1. Заявление- Декларация
2. Документи, удостоверяващи броя членове на семейството.
3. Служебни бележки за получен доход за периода 01.04. 2018- 30.09.2018г. вкл.
4. Документи, които не отговарят на условията, не са пълни, не обхващат изисквания
период НЕ СЕ ПРИЕМАТ.
5. Декларираният брутен доход подлежи на проверка от съответните органи.
6. Класните ръководители извършват заверка на успеха в заявлението на учениците.
V. Право да кандидатстват за стипендии имат учащи се, които са:
- сираци и полусираци;
- от семейства, обект на социално подпомагане;
- когато доходът на член от семейството не надвишава размера- 460 лв. и успех от
предходната учебна година 5.00
- имат успех от предходната учебна година 5.75- 6.00
Допълнителна информация всеки ученик може да намери в ПМС № 328 от 21 декември
2017 г. в интернет и при гл. счетоводител (стая №8)
VI. Срокове:
1. За подаване на документи- до 31.10.2018 год.
2. Класиране до - 08.11. 2018 год.
3. Изплащане на стипендии- след 20 число на следващия месец за предходния.
Директор:……………………….
/инж. Сашка Тодорова/
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