НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
1421 София, ул. “Розова долина” № 1, тел: (02)8662013, факс: (02)8661309
е-mail: nfsg.sofia@gmail.com www.nfsg.online.bg
НАРЕДБА № 3 от 10.02.2020 г.

В изпълнение на ПМС № 328 от 21 декември 2017 г ., през Втория учебен срок на
учебната 2019 - 2020 година ще се отпускат следните стипендии:
I. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ
1. Месечни стипендии за постигнати образователни резултати
a) стипендията се отпуска на ученици с успех не по-нисък от отличен 5.50 от
първия срок на учебната 2019/2020 година, след проведено класиране
според успеха и допуснати отсъствия по неуважителни причини.
Определят се следните размери на стипендии за постигнати образователни резултати:




За отличен успех 5.50 – 5.69 : 40 лв.
За отличен успех 5.70 – 5.99 : 50 лв.
За отличен успех 6:
: 60 лв.

Необходими документи:
Заявление по образец. Заявлението се подписва от ученик и родител /настойник/.
Класният ръководител удостоверява с подпис верността на посочения успех,
допуснати отсъствия и наложени/неналожени/санкции от Педагогическия съвет.
2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането
Стипендията се отпуска на ученици с месечен доход на член от семейството под
установената за страната осреднена минимална работна заплата за предходните шест
месеца, ако имат успех не по-нисък от Мн. добър 4.50 от първия срок на учебната 2019/2020
година, след проведено класиране според декларирания доход и допуснатите отсъствия
по неуважителни причини.
Определя се размер на стипендията: 60 лева
Необходими документи:
-

Заявление-декларация по образец /получава от стая №34/.
Средният успех и наложените/неналожени/санкции от Педагогическия съвет се
заверяват от класния ръководител.

-

Прилагат се документи, удостоверяващи дохода на всеки член от семейството за
предходните шест месеца.

3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
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Стипендията се отпуска на ученици, за които органите на медицинската експертиза са
установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто. Стипендията се отпуска след подадено заявление без
класиране.
Определя се размер на стипендията: 60 лева

Необходими документи:
-

Заявление - образец, подписано от ученика и заверено от класния ръководител за
наложени/неналожени/санкции от Педагогическия съвет.
Ксерокопие на валидно решението на ТЕЛК.

4. Месечна стипендия за ученици без родители или с един родител
Стипендията се отпуска на ученици, чиито родители са починали, лишени са от
родителски права или са поставени под пълно запрещение. Стипендията се отпуска
след подадено заявление без класиране.
Определя се размер на стипендията: 60 лева

Необходими документи:
-

Заявление, подписано от ученика и заверено от класния ръководител за
наложени/неналожени/санкции от Педагогическия съвет.
Ксерокопие на смъртния акт на починалите родители или документи доказващи
лишаване на родителите от родителски права или
поставяне под пълно
запрещение.

4. Месечна стипендия за ученици обучаващи се в дуална система на обучение в
класовете от първи гимназиален етап:

Стипендията се отпуска на ученици с успех не по-нисък от мн. добър 5.00 от
първия срок на учебната 2019/2020 година, след проведено класиране според
успеха и допуснати отсъствия по неуважителни причини.
Размер на стипендията:60 лв.
6. Месечните стипендии се отпускат:
- по т.1, т.2 и т.6 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на
втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци
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- стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания по т.3 и стипендиите
за ученици без родители по т.4 могат да се отпускат от началото на всяка учебна
година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за получаването им и се изплащат за периода на учебните и неучебните
месеци.
II. ИЗБОР НА СТИПЕНДИЯ
1. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но
може да получава по избор, въз основа на подадено писмено заявление само една от
стипендиите.
2. Учениците с право на стипендия за трайни увреждания или стипендия за ученици
без родител или с един родител при класиране за стипендия за постигнати образователни
резултати имат право да получат 50% от размера й.
3. Учениците с право на стипендия като обучаващи се в дуална система на
обучение в класовете от първи гимназиален етап, при класиране за стипендия за постигнати
образователни резултати имат право да получат 50% от размера й.
III. УЧЕНИЦИТЕ ГУБЯТ ПРАВОТО НА СТИПЕНДИЯ, КОГАТО:
1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на
повтарящите по болест.
2. Имат наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет - до
заличаване на санкцията.
3. Стипендиите на обучаващи се в дуална система на обучение в класовете от
първи гимназиален етап не се изплащат на ученици, допуснали над пет
отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага
стипендията.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Месечните и еднократните стипендии се отпускат със заповед на директора на
училището след мотивирано предложение на Комисията по стипендиите до размера на
утвърдените средства за стипендии при отчитане на резултатите от извършени
класирания и направения избор на стипендия от учениците.

2.При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът
от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от
предходния срок.
Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се
възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
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Всички кандидати за стипендии за втория срок на учебната 2019/2020 г. да предоставят
заявление и документите към тях на класните ръководите най-късно до 24 фенруари
2020 г. Неподадени документи в определения срок няма да бъдат разглеждани и
допускани до класиране.

МАЯ ГЕШЕВА,
Директор
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