ал./1/ Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на
финансиращия орган на държавното или общинското училище и от бюджета на училището
при наличие на възможности за това.
Чл.3 Видове стипендии, които се отпускат на ученици в ПГТЕ „Хенри Форд“:
ал./1/ Месечни стипендии:
т.1. За постигнати образователни резултати
1.1. Стипендия за отличен успех
1.2. Стипендия за отличен успех по предметите от раздел „Б“ на учебния план –
„Професионална подготовка“
т.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
т.3. За ученици с трайни увреждания
т.4. За ученици само с един родител или без родители /ученици, чиито родители са
починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение/.
т.5. За ученици, които се обучават чрез работа (дуална система на обучение) – от 8-ми
до 10-ти клас включително.
т.6. За ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата
специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през
учебната година.
Стипендиите по т.1 и т. 2 се отпускат от началото на всяка учебна година за месеците
октомври, ноември, декември и януари, и от началото на втория учебен срок за месеците
февруари, март, април, май и юни. Тези стипендии се отпускат след класиране на
учениците, като за всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.
Стипендиите по т.3 и т.4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните
месеци. За тези стипендии не се извършва класиране.
Стипендиите по т. 5 и т.6 се отпускат от началото на всяка учебна година за месеците
октомври, ноември, декември и януари, и от началото на втория учебен срок за месеците
февруари, март, април, май и юни. Тези стипендии се отпускат след класиране на
учениците.
Когато ученик е класиран за стипендия по т.5 и т.6 и едновременно за стипендия за
постигнати образователни резултати (отличен успех), има право да получи и 50 на сто от
размера й.

1

ал./2/ Еднократни стипендии:
т.1 За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование.
т.2 За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност.
За един и същи ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в
рамките на един учебен срок.
За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране.
Чл. 4. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна
стипендия.
Чл.5 ал./1/ Сформираната комисия за стипендиите на основание чл. 8 от ПМС
328/21.12.2017г. е постоянно действаща и изработва, актуализира и променя настоящите
вътрешни правила в зависимост от нормативните промени и нуждите на училището, като дава
предложенията си към Директора, а той ги утвърждава и/или ги връща с мотивирано
становище и указания.
ал./2/ Всяка година, въз основа на определените целеви средства за стипендии на
учениците, комисията предлага на Директора тяхното разпределение по видове стипендии и
конкретни размери, като се придържа към следните процентни съотношения:
Месечни стипендии:
т.1. За постигнати образователни резултати – 19%;
т.2 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване
на отпадането – 18%.
т.3 и т.4 За ученици с трайни увреждания и ученици без родители – 18%
т.5. За ученици, които се обучават чрез работа (дуална система на обучение) и по
защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е
налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда - 35%
т. 6. Еднократни стипендии - 5 %
т.7. Резерв – 5 %
ал/3/ При планирането на средствата за стипендии се формира резерв в размер на 5 %
от общите средства за стипендии, който се ползва за компенсиране разликата в броя на
учениците, получаващи стипендии през двата учебни срока и осигурява изплащане на
стипендия на ученик с трайни увреждания или на ученик без родители при настъпване на
събитие. Ако към 30 ноември на съответната година такова събитие не настъпи, резервът се
използва за изплащане на еднократни стипендии.
Чл.6 Вътрешните правила за отпускане на стипендии се обявяват на видно място в
училището и се публикуват на интернет страницата му, но не по-късно от 14 дни преди
крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.
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Чл.7. Критерии за допускане до класиране и кандидатстване за различните видове
стипендии:
ал./1/ За месечна стипендии за постигнати образователни резултати
1. Стипендия за отличен успех
1.1. Общ успех от предходната учебна година или учебен срок не по-нисък от Отличен
5.50
1.2. Учениците да нямат санкция, наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3, 4, 5
от ЗПУО
2. Стипендия за отличен успех по предметите от раздел „Б“ на учебния план –
„Професионална подготовка“
2.1. Общ успех от предходната учебна година или учебен срок не по-нисък от Мн. добър 5.00
2.2. Успех от предходната учебна година или учебен срок по предметите от раздел „Б“ –
„Професионална подготовка“ не по-нисък от Отличен 5.50
2.3. Учениците да нямат санкция, наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3, 4, 5 от ЗПУО
3. Месечна стипендия за
предотвратяване на отпадането.

подпомагане

на

достъпа

до

образование

и

3.1. Учениците да нямат санкция, наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3, 4, 5 от
ЗПУО
3.2. Общ успех от предходната учебна година или учебен срок не по-малко от Добър 4,00.
3.3. Месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца под усреднения размер на
минималната работна заплата за същия период (конкретният размер на минималния месечен
доход се обявява при кандидатстването за стипендии).
3.4. Необходимо е кандидатите да отговарят на двата критерия едновременно.
4. Стипендии за обучение чрез работа /дуална система на обучение/ и за ученици
от защитените от държавата специалности или специалности с очакван недостиг от
специалисти
4.1.Учениците да се обучават в 8, 9 или 10 клас – дуална система на обучение.
4.2. Учениците да се обучават по защитена от държавата специалност или такава, по
която е налице очертан недостиг от специалисти на пазара на труда.
4.3. Учениците да нямат санкция, наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3, 4, 5
от ЗПУО
4.4.Стипендиите по чл.3, ал.1, т.5 и т.6 не се изплащат на ученици, допуснали пет
отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.
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Чл.8. Критерии за класиране за различните видове стипендии:
ал./1/. Стипендии за постигнати образователни резултати
1.1 Стипендия за отличен успех
1.1.1. Учениците, които имат санкция наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3,
4, 5 от ЗПУО не се допускат до класиране , съгласно чл.1, ал.3 т.2 на Постановление
№328/21.12.2017г.
1.1.2. Класирането се извършва по общия успех от предходната учебна година или
учебен срок в низходящ ред, като се започне от този с най-висок успех
За да кандидатства ученикът попълва заявление по образец – Приложение № 1 и
служебна бележка от класния ръководител по образец – Приложение 3.
Стипендията е в размер на 60.00 лв. на месец за учениците с успех между Отличен 5.50
и Отличен 6.00.
1.2. Стипендия за отличен успех по предметите от раздел „Б“ на учебния план –
„Професионална подготовка“
1.2.1. Учениците, които имат санкция наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3,
4, 5 от ЗПУО не се допускат до класиране , съгласно чл.1, ал.3 т.2 на Постановление № 328 от
21.12.2017г.
1.2.2. Класирането се извършва по общия успех от предходната учебна година или
учебен срок и успеха по предметите от раздел „Б“ – „Професионална подготовка“ за същия
период в низходящ ред, като се започне от този с най-висок успех.
За да кандидатства ученикът подава заявление по образец – Приложение № 1А и
служебна бележка от класния ръководител по образец – Приложение 3А.
Стипендията е в размер на 55.00 лв. на месец за учениците с общ успех не по-малко от
Много добър 5,00 и успех от предметите от раздел „Б“ – „Професионална подготовка“ между
Отличен 5.50 и Отличен 6.00.
ал./2/ Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането.
2.1. Учениците, които имат санкция наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3, 4,
5 от ЗПУО не се допускат до класиране , съгласно чл.1, ал.3 т.2 на Постановление
№328/21.12.2017г.
2.2. Класирането се извършва по общия успех от предходната учебна година или учебен
срок в низходящ ред.
2.3. Месечен доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6
(шест) месеца въз основа на заявление-декларация (по образец) под усреднения размер на
минималната работна заплата за същия период (конкретният размер на минималния месечен
доход се обявява при кандидатстването за стипендии).
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2.4. Необходимо е кандидатите да отговарят на двата критерия едновременно. Когато
се кандидатства за първия учебен срок се взема предвид успеха от предходната учебна година,
а при кандидатстване за стипендия от втория учебен срок – успеха от предходния срок. Когато
се кандидатства за стипендия за първия учебен срок се взема дохода от м.април до м.септември
включително, а когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок, се взема доходът
от август до януари включително.
Критерии за класиране по т.2.3 – месечен доход на член от семейството.
Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или
нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско
съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита
новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните ме деца,
ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не
по-късно от навършване на 20 годишна възраст, за членове на семейството се считат и
пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на
лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.
В сумата на доходите получени от отделните членове на семейството, се включват
всички получени през предходните 6 месеца доходи от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1-4 и 6
от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (В зависимост от източника
видовете доходи по този закон са:1. доходи от трудови правоотношения;2. доходи от
стопанска дейност като едноличен търговец;3. доходи от друга стопанска дейност;4. доходи
от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;6. (изм. ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи от източници по чл. 35, както и доходи,
облагаеми с окончателни данъци по този закон.); пенсии, без добавките за чужда помощ за
лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за
семейни помощи на деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;
обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните
помощи; присъдени издръжки и стипендии (без получаваните по силата на ПМС
328/21.12.2017г.). Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да се подпише и
от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.
Документи, доказващи доходите:
Служебни бележки за доходите на родителите, когато работят по трудово
правоотношение или граждански договори; за доходите от стопанска дейност като Едноличен
търговец и доходи от друга стопанска дейност, наеми, лихви, награди, дивиденти и други
подобни – декларират се в Заявление-Декларацията; служебни бележки за получените семейни
помощи /от дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене/; ако родителите са
безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение от Агенцията по заетостта по
местоживеене; ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда - служебна бележка, че
не получават помощи от ТД на НАП по местоживеене; ако родителите са пенсионери –
служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия; ако са получавани обезщетения
по КСО /болнични/ - бележка за получените суми от НОИ. Ако ученикът кандидатстващ за
социална стипендия има братя или сестри учащи в средни учебни заведения /до 20 г/- служебна
бележка от учебното заведение, доказваща обучаването им там. При разведени родители –
копие от съдебното решение за развода с присъдената издръжка.
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При необходимост и в зависимост от конкретния случай, комисията може да изисква
допълнително и други документи.
За да кандидатства ученикът попълва Заявление-декларация по образец – Приложение
№ 2 и Приложение № 3, в което е посочен успехът, удостоверен с подписа на класния
ръководител. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от
родителя /попечителя/ на ученика и да се приложат съответните документи – служебни
бележки, сметки за изплатени суми, удостоверения, декларации и други документи,
доказващи дохода.
Кандидатите се класират по възходящ ред, като се започне от този с най-нисък доход.
Стипендията е в размер на 50.00 лв. на месец за ученици с успех от Много добър 4.50
до Много добър 5.49 .
Стипендията е в размер на 40.00 лв. на месец за ученици с успех от Добър 4.00 до
Добър 4.49 .
ал./3/ Месечни стипендии на ученици с трайни увреждания – кандидатства се чрез
подаване на заявление от ученика – Приложение № 4 и Приложение 3, както и необходимите
медицински документи, и стипендията се отпуска от месеца следващ месеца на възникване на
обстоятелството. За отпускането на този вид стипендия не се извършва класиране.
Стипендията е целогодишна и е в размер на 60.00 лв. месечно.
ал./4/ Месечни стипендии на ученици без родител/родители – кандидатства се чрез
подаване на заявление от ученика – Приложение № 5 и Приложение 3, както и необходимите
документи. Стипендията се отпуска от месеца следващ месеца на възникване на
обстоятелството. За отпускането на този вид стипендия не се извършва класиране. Подаването
на заявлението е еднократно. Стипендията е целогодишна и е в размер на 60.00 лв. месечно.
ал./5/ Месечни стипендии на ученици, обучаващи се чрез работа /дуална система на
обучение/ - кандидатства се чрез подаване на заявление от ученика – Приложение № 8 и
служебна бележка от класния ръководител по образец – Приложение № 8А . За отпускането
на този вид стипендия се извършва класиране.
5.1. Учениците, които имат санкция наложена с решение на ПС по чл.199, ал.1, т. 3, 4,
5 от ЗПУО не се допускат до класиране , съгласно чл.1, ал.3 т.2 на Постановление
№328/21.12.2017г.
5.2. Учениците, които повтарят учебната година (с изключение на повтарящи поради
болест) нямат право на стипендия.
5.3. Класирането се извършва по общия успех от предходната учебна година или
учебен срок
Кандидатите се класират по низходящ ред, като се започне от този с най-висок успех.
Стипендията е в размер на 60.00 лв. на месец за ученици с успех от Много добър 4.50
до Отличен 6.00.
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Стипендията е в размер на 50.00 лв. на месец за ученици с успех от Добър 4.00 до
Добър 4.49.
Стипендията е в размер на 40.00 лв. на месец за ученици с успех от Среден 3,00 до
Среден 3.49.
5.4. Учениците, които имат успех от Отличен 5.50 до Отличен 6.00 имат право да
кандидатстват и за стипендия за отличен успех, като получават до 50% от размера й.
ал./6/ Месечни стипендии на ученици от защитените от държавата специалности или
специалности с очакван недостиг от специалисти - кандидатства се чрез подаване на
заявление от ученика – Приложение № 9 и служебна бележка от класния ръководител по
образец – Приложение № 9А. За отпускането на този вид стипендия се извършва класиране.
Кандидатите се класират по низходящ ред, като се започне от този с най-висок успех.
Стипендията е в размер на 60.00 лв. на месец за ученици с успех от Много добър 4.50
до Отличен 6.00.
Стипендията е в размер на 50.00 лв. на месец за ученици с успех от Добър 4.00 до
Добър 4.49.
Стипендията е в размер на 40.00 лв. на месец за ученици с успех от Среден 3,00 до
Среден 3.49.
5.4. Учениците, които имат успех от Отличен 5.50 до Отличен 6.00 имат право да
кандидатстват и за стипендия за отличен успех, като получават до 50% от размера й.
ал./ 6/ Еднократни стипендии за:
6.1. Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с
достъпа му до образование – за тях се кандидатства чрез подаване на заявление от ученика –
Приложения № 6 и Приложение №7, придружено с мотивирано становище и обосновано
предложение от класния ръководител, като се вземат предвид социалното и материално
положение на ученика, успех и отношение към учебния процес. Кандидатстването за
еднократните стипендии е в рамките на сроковете за кандидатстване за месечни стипендии.
Комисията разглежда всяко предложение и определя размера на стипендията до 100 лв. на
ученик, съгласно конкретния случай и нужди. Стипендиите се отпускат по реда на постъпване
на документите в комисията и до изчерпване на средствата за еднократни стипендии.
Разходите, за които се отпускат тези стипендии се доказват с разходооправдателни документи,
удостоверяващи изразходването им по предназначение.
6.2. Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или
извънучилищната дейност - стипендии - за тях се кандидатства чрез подаване на заявление
от ученика – Приложения № 6 и Приложения № 7 и 7А. Кандидатстването за еднократните
стипендии е в рамките на сроковете за кандидатстване за месечни стипендии, както и след
приключване на националните кръгове на състезанията и олимпиадите, съгласно календара на
МОН. Комисията разглежда всяко предложение и определя размера на стипендията до 100 лв.
на ученик, съгласно конкретния случай. Стипендиите се отпускат по реда на постъпване на
документите в комисията и до изчерпване на средствата за еднократни стипендии. Разходите,
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за които се отпускат тези стипендии се доказват с разходооправдателни документи,
удостоверяващи изразходването им по предназначение.
Чл. 8. (1) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават
стипендии, осигурени със средства от Европейските структурни фондове или от
работодатели, при които учениците от професионалните гимназии или от паралелки,
осигуряващи професионална подготовка, провеждат практическото си обучение.
(2) Размерът на стипендиите по ал. 1, осигурени със средства от Европейските
структурни фондове, и условията за предоставянето им се утвърждават от Комитета за
наблюдение на съответната оперативна програма.
(3) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават
едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал.1.
Забележка: По преценка на работодателя на учениците може да се изплаща
индивидуално определена стипендия, както и да бъде заплащана лятната производствена
практика в 10 и 11 клас, в размер и при условия, определени от работодателя при финансова
възможност.
Чл.9. Класирането за предоставяне на всички видове стипендии се обявява на видно
място в училището и се публикува на интернет страницата му. Комисията предлага на
директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа
на извършено класиране и до размера на утвърдените средства. Месечните стипендии се
отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението на комисията,
като заповедта съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода на
изплащането й.
Чл.10. Заявленията за кандидатстване за месечни и еднократни стипендии, заедно с
всички необходими документи се входират в специален дневник по реда на подаване.
Дневникът се съхранява в счетоводството.
Чл.11. Сроковете за кандидатстване за стипендии са както следва – за първия учебен
срок – от 01 до 30 октомври, за втория учебен срок – от 01 до 28 февруари, за стипендиите по
чл.8, ал. 6, т. 6.2 от Вътрешните правила след решение на комисията. Комисията обявява
окончателното класиране до края на месеца, в който се кандидатства.
Настоящите вътрешни правила са изготвени от комисия формирана съгласно Заповед
№ РД 16 (2)–4/16.09.2019 год. на Директора на ПГТЕ „Хенри Форд“ .
Правилата са утвърдени със Заповед на Директора № РД 16(2)-47/03.10.2019 год. и
влизат в сила от началото на учебната 2019/2020 год.
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