
Втора английска езикова гимназк iя
"Togvaec Джеферсън" - София

1408 София, район 'Щриакщ", ^ "Стрелбище11 ул. 'Щраянова врата"% 26 ,2ds.6g@gmaif.com umv.2ds.com
дирертор - тел/фарс. 822 31 04; пом. дир. - тел/фарс 822 10 19; ранцелария - 828 30 79

ЗАПОВЕД
№269/05.10.2018 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 9, ал. 1 от Г1МС № 
328/21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 
завършено основно образование и във връзка с Протокол № 1/20.09.2018 г. на 
Комисията за стипендиите във Втора АЕГ, назначена със Заповед №60/04.09.2018 
г. на Директора на Втора АЕГ

УТВЪРЖДАВАМ:

Следните предложения на Комисията за стипендиите, отразени в протокол 
№ 1/20.09.2018 г. /вх. №36/20.09.2018 г./:

!. Разпределение на средствата по видове стипендии, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 
1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 -  до 95% от средствата за стипендии в училищния бюджет за 
2018 г. -  за I (първи) учебен срок на учебната 2018/2019 г.

1.1. По чл. 4. ал. 1, т. 1 за постигнати образователни резултати - за отличен 
успех от предходната година от 5.75 до 5.89 -  30 лв.; от 5.90 до 5.99 -  35 лв.; за 
6.00 -  45 лв.;
1.2. Но чл. 4, ал. 1, г. 2 за подпомагане на достъпа до образование и 
предотвратяване на отпадане -  40 лева;
1.3. По чл. 4, ал. 1, т. 3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания -  40 
лева;
1.4. По чл. 4, ал. 1, т. 4 за ученици без родители и чл. 4. ал. 2 за ученици само с 
един родител -  40 лева.

Комисията предлага на учениците с отпуснати стипендии на основание чл. 
4, ал. 1, т. 3 и т. 4, и чл. 4, ал. 2 да се изплащат стипендии и за периода на 
неучебните месеци, г. е. стипендиите да се изплащат 12 месеца.

2. Критерии за допускане до класиране на заявилите желание ученици:
• ученици в дневна или индивидуална форма на обучение, обучаващи се във 

Втора АЕГ в 8, 9, 10. 11. 12 клас;
• да нямат наложени санкции по предложение на Педагогическия съвет:
• да не е прекъсвано обучението или повтаряна учебната година (с изключение 

на повтарящи по болест);
• предоставяне на необходимите документи в определения срок.

3. Критерии и показатели за класиране на учениците за стипендиите по чл. 
4, ал. 1, т. 1 и т. 2.
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3.1. Стипендии за постигнати образователни резултати чл. 4, ал. 1, т. 1. 
Критерии:
• ученици след завършено основно образование, обучаващи се в дневна или

индивидуална форма на обучение;
• успех от предходната година равен и над 5,75;
• ученици, които нямат наложена санкция по предложение на Г1С;
• спазване на пропускателния режим (не повече от 3, регистрирани в книгата на

главния дежурен учител, явявания без бадж, легитимиращ го като ученик на 
Втора АЕГ);

• редовно присъствие в извънкласни форми и проектни дейности, организирани
от училището;

• не отсъства от общоучилищни мероприятия и се явява в официална униформа
при провеждането им, както и при участие в представителни дейности на 
училището;

• носи редовно ежедневните елементи на униформата.

Стипендиите се прекратяват в случай на нарушаване на условията. 

Изисквания:
Заявление по образец на училището, в което е посочен годишен успех за 

учебната 2017/2018 г„ заверен е подписа на класния ръководител, удостоверяващ 
съответния отличен успех. Класният ръководител задължително проверява успеха на 
учениците поне до третия знак след десетичната запетая.

3.2. Стипендии за подпомагане на достъпа до образование и 
предотвратяване на отпадането -  чл. 4, ал. 1, т. 2.

Критерии:
• ученици след завършено основно образование, обучаващи се в дневна и 

индивидуална форма на обучение;
• среден месечен доход на член от семейството за последните 6 /шест/ месеца от 

месец април 2018 г. до месец септември 2018 г. (включително) под 
установената за страната минимална работна заплата 510.00 лв.;

• ученици, които нямат наложена санкция по предложение на Г 1C;
• минимален успех - Мн. добър 4.50 

Изисквания:
Попълва се заявление -  декларация по образец (приложение към § 3 от 

Допълнителните разпоредби на ПМС 328/21.12.2017 г.):
• за годишния успех на учебната 2017/2018 г. -  равен и над Много добър 4.50.

заверен е подпис на класен ръководител;
• служебни бележки за доходите на родителите за последните 6 (шест) месеца -  от

месец април 2018 г. до месец септември 2018 г. включително;
• служебни бележки за получените семейни помощи (от социални грижи по 

местоживеене) за периода от месец април 2018 г. до месец септември 2018 г. 
включително, а ако не са получавани -  служебна бележка, удостоверяваща 
това обстоятелство, пак за същия период -  от месец април 2018 г. до месец 
септември 2018 г. включително;

• ако родителите са безработни -  служебна бележка за получаваното обезщетение
за периода -  от месец април 2018 г. до месец септември 2018 г. 
включително.
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Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда, представят за сверяване 
трудовата им книжка -  оригинал, след което тя им се връща. Представят и копие от 1 
(първата) и последната страница, на която има записвания.

Ако родителите са пенсионери -  служебна бележка от пенсионен отдел за 
получаваната пенсия от месец април 2018 г. до месец септември 2018 г. 
включително;

• ако ученикът, кандидатстващ за стипендия за подпомагане на достъпа до 
образование и предотвратяване на отпадането, има братя или сестри, учащи в 
средни или висши учебни заведения (на възраст до 20 години), той представя 
служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната 
от брата или сестрата стипендия за периода от месец април 2018 г. до месец 
септември 2018 г. включително, а ако не е получавана стипендия - служебна 
бележка, удостоверяваща това обстоятелство (за същия период).

• при разведени родители -  копие от съдебното решение за развода и документи
за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

• ученици, наказани по предложение на ПС, губят право на стипендия за срока на
наказанието.

3.3. Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания -  чл. 4, 
ал. 1, т. 3.
„Лице с трайно увреждане'1 е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните 
разпоредби на Закона за интеграция за хората с увреждания.
(изм. -  ДВ, бр. 41 от 2009 г; в сила от 01.2009 г.) „Човек с трайно увреждане“ е 
лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин 
и степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската 
експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са 
определили вид и степен на увреждане 50% и над 50%.

Критерии:
• ученици след завършено основно образование, обучаващи се в дневна и 

индивидуална форма на обучение, представили съответния документ за 
заболяването;

• ученици, които нямат наложена санкция по предложение на ПС;
Изисквания:
• заявление по образец на училището, в което се посочва заболяването - 

основание за получаване на стипендията;
• епикриза или решение от ТЕЛК.

3.4. Стипендии за ученици без родители /сираци или иолусираци/ по чл. 4, 
ал. 1, т. 4 и чл. 4, ал. 2.

Критерии:
• ученици след завършено основно образование, обучаващи се в дневна или

индивидуална форма на обучение;
• ученик, чиито родител(и) са починали, лишени от родителски права или 

поставени под пълно запрещение;
• ученици, които нямат наложена санкция по предложение на ПС;
Изисквания:
• заявление по образец;
• документ, удостоверяващ условието за кандидатстване за стипендията.
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4. Еднократни стипендии за ученици (чл. 5, ал. 1)
4. 1. Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната и 
извънучилищната дейност.
Критерии:
• ученици след завършено основно образование, обучаващи се в дневна или

индивидуална форма на обучение;
• ученици, класирани на международни конкурси и състезания, класирани на

национален кръг на олимпиади и състезания; за ученици с отличен успех - 
6.00, без допуснати неизвинени отсъствия; и до 100 изв. отсъствия през втори 
учебен срок; /за втория учебен срок/

• зрелостници, определени като отличници на випуска от Зрелостната комисия с
успех над 5.91 за целия период на обучение; /за втория учебен срок/

• ученици, които нямат наложена санкция по предложение на ПС;
• да няма регистрирани прояви в УКППП. свързани с рушене на материална

база;
• да няма регистрирани случаи на явяване в училище след употреба на алкохол

или ПАВ;
• да няма регистрирани случаи в дневника на класа или в УКППП за 

накърняване на авторитета на Втора АЕГ, на ученици, учители и служители;
• да няма регистрирани участия в противообществени прояви или агресивно

поведение в УКППП или дневника на класа.
Изисквания:
• заявление по образец на училището, заверен с подписа на класен ръководител.
4.2. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 
свързани с достъпа му до образование.
Критерии:
• ученици след завършено основно образование, обучаващи се в дневна и 

индивидуална форма на обучение;
» ученици при смърт на единия от родигелиге/настойниците. инцидентна 

злополука в семейството и други;
• ученици, които нямат наложена санкция по предложение на ПС;
• минимален успех -  Мн. добър 4.50.
Изисквания:
• заявление по образец на училището, заверен с подписа на класен ръководител.

5. Месечните стипендии за постигнати образователни резултати н за 
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се 
отпускат в началото на всяка учебна година и/или от началото на II (втори) 
учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

6. Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за 
ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през 
който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат целогодишно.

7. Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 4 или чл. 4, ал. 2 
при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да 
получат и 50 на сто от размера й.
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8. Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на 
достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след 
класиране на учениците.

9. За отпускане на стипендии за подпомагане на ученици с трайни 
увреждания и за ученици без родители не се извършва класиране.

10. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само 
веднъж в рамките на 1 (един) учебен срок. Не се извършва класиране. Средствата 
за еднократни стипендии не могат да надвишават 10% от тези, определени за 
стипендии от бюджета на училището.

11. Механизъм за отпускане на еднократни стипендии:
11.1. Предложение от класния ръководител до Комисията по стипендиите и 

предоставяне на документи; входирано заявление от ученик /или родител/ в 
канцеларията на училището;

11.2. Протокол от Комисията по стипендиите до директора на Втора АЕГ с 
предложения.

12. Училището определя 5% от средствата за стипендии по чл. 5, ал. 1 и чл. 
4, ал. 1, т. 2 от ПМС 328/21.12.2017 г. да се предоставят целево на ученика за 
покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

12.1. Разходите се доказват с разходооправдателни документи, удостоверяващи 
изразходването им по предназначение.

12.2. За месечната целева стипендия се извършва класиране, което е различно от 
класирането за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образованието и 
предотвратяване на отпадането (чл. 4, ал. 1, т. 2), която не е целева.

13. Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно 
място в училището и се публикува на интернет страницата на училището.

14. Стипендиите се отпускат със заповед на директора на училището въз 
основа на мотивирано предложение на комисията.

15. При непълни документи, комисията уведомява заявителя, който в 
тридневен срок трябва да отстрани нередностите или да представи допълнителни 
документи. При неизпълнение на препоръките на комисията, документите няма 
да бъдат разглеждани.

Заповедта да се постави в учителската стая. на информационното табло на ет. 1. 
(до медицинския кабинет) и да се публикува в сайта на Втора АЕГ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лидия Маринова- зам. - 
директор АСД.

Директор II АЕГ:
/д-р Емил»


