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ЗА II ОВЕД
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І 08 .1о.гоlв Г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл .19, т.13 от Наредба sa статуга и
професноналното развитне на учителите, днректорнте н другитс педаroгическн специалисти,
чл.9, ал.1 на ПМС № 328/21.02.2017г. за условията за получаване на сгипендии от ученицитс
след завършване на освовно образоване и угвърдените "Правила за получаване на стипендии
от учениците в ПГИ „Д-р Иван Богоров"- Варна

НАРЕЖДАМ:
1. През лървия срок на учебната 20 1 Х120 1 9г. да се отпуснат стяпендии на учениqите,
обучаваии в дневна форма, след завършено основно образование, сьгласно Раздел

ц на „Правила за получаване на стипеидшк от учеииците в Професионална
гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров", както следва:
1.1. За постигнати образователии резултати :

- за учеииците от деветх до дванадесети клас - успех не пo-нисък от
мн.добър 5,00 за учебната 2017/2018г. н не повече от 7 Іседем] отсъствия
по неуважитетпгн причкни;

- за ученицнте от осмн клас - успех не пo-няськ от 4.50 . Успехът се
изчислява от полученитс точки на НВО по БF,Л и Математика, след
преобразуването ам в оцеаки по шестобалиата система.
1.2. За ученици с успек не по-малък от много добьр 4,50 за учебната

2017/2018г. и с месечен доход на член от семейсгвото под 510 лева за
периода от м. април 2018 до м. селтември 2018г., вкточително ;
1.3. За подпомагане на ученицн с трайви увреждання с не по-малко от 50%;
1.4. За учеинци без родител/н.
2. При кандидатстване за опryскане на стипендни, учениците да подават
утвърденнте документн :
2.1. Прн кандидатстване за стипендшrге no 1.1. ce подава заявлеинедекларацня, без да се попълва Раздел Ш. "Маnриалио положеине".
2.2. При кандидатстване за стипендивте по 1.3., 1.4. се подава заsвлениедекггарацня, без да се попълва Раздел Ш. "Материалио положение" н

съответните документв, регламентирани в Раздел ц на „Правила за
получаване на стипендни от учениците в Професноналиа гимназия ло
мкономика "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна".
2.3. При кандидатстване за слп[ендиите по 1.2. се подава заявленнедекларация с допълиен Раздел Ш. "Матернално положение" м съоlветните
документи , регламентираии в Раздел П. т.4 на „Правила за попучаване на

стипендни от ученицмте в Професионална гимиазия по икономика "Д-р
Иван Боroров" - гр. Варна". Брутенiят доход, получеи през месеците от м.
авryст 2017 до м. януари 2018г., включителио, се предсгавя (независимо за
кой период се отнася сумата) за всичкн членове на семейсгвото на
ученика, сьгласно Раздел ц, т.4 от „Правила за получаване на стипендии
от ученицате в Професнонапна гимназия по икономика "Д-р Иван

Богоров".
2.4. Заявление-декларация за кандидатсгване за стяпендия се разпечатва от
интернет страинцата на гимназмята или се получава от канцеларията.
Попъява се четливо и без поправки, лодписва се н се подава, заедно сьс

съпътстващите документи, посоченн в „Правила за получаване на
стипендин от учениците в Професнонална гимназия по икономика "Д-р
Иван Богоров" - гр. Варна.
2.5. Учеинците, кандидатствагпi за повече от едии вид месечиа
сптендня, могат да получават само един от ввдовете стхпендин,
въз основа на писмеино заяапение, подадено в двудневен срок след
обявяването на класирането, с изключение на учениците с лраво на
сппгендия по т.1.3 и 1.4, които имат право на 50 на сто от размера

на стипендията за посгигнаiи образователин резултати /успех не
по-нисък от мн.добър 5,00 за за учебната 2017/2018rJ.

3.Докумеитв за кандидатстване за стнпендия да се подават в канцеларията на
Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" в периода от
11.10.2018г. до 26.10.2018г. включително.

4.Докумеитите за еднократня rгипенден да се подават в канцеларията на
училището от пьрво до петнадесето число на месеца. Направените преддожения се

разглеждат от Комисията за стяпендиите в петиадесетдневен срок от подаването
им.
5. Документите за цепевх rгилеядьи да се подават в срока, определен в т.3. Право
на целева стопеидия имат ученици в затруднено материално положение, след
доказване на обсгоятелсгвата с необходимитс документи :
5.1. Заявлеине-декларация за кандидатстване за стипендня, което може де се

изтегли от сайта на гимназията или да се попълни хартиен екземпляр,
който е на разположение на учеиицхтс в канцеларната на училището и
Заявление в свободеи текст с подробно изложение на осиованнята за
отпускане на помощ;
5.2. Кандидатстващнте за сiипендия да подават и документн по т.4 от Раздел

II, от „Правила за получаване на стипендин от учениците в
Професионалиа гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров", без т.4.3.

5.3. Максималиият размер на месечните целеви стипендии е до 100 лева, но не
повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска;
5.4. Критернй за класирането на кандадатите за предоставяне на целева стипендия е

месечният доход на член от семейството /под средната стойност на минималната
рабоlна заплата за предходните шест юесеца/. Класирането се извърита по
възходящ ред, в раюките на определените средства за вида стFшеидня.
б. В срок до 09.11.2018г., комисията за стFшендиите да вземе необходимвте ретеиня,

съобразно лравилата за получаване яа стипендин в училиіцето и да предостави
протокол за класираните учеынци по ввдове стилеидцт.

Със заповедта да бъдат запознатв : Д. Георгиева - гл. счетоводнтел, Н.Пачева
- председател на КС, П.Русева, А. Стоянова - членове на КС н всички ученици, чрез
сайта на гимназията и информацвоиното табло.

Конlрол по изпълненне на заповедта възлагам на Денка Георгиева - главен
счеговодител.

