
                                                                                                                                     
 
ДО                                                                                               УТВЪРДИЛ: 
ДИРЕКТОРА                                                                            ДИРЕКТОР:............. 
НА НАЦИОНАЛНА                                                                               /Сл.Иванова/ 
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ                                                                  
ПЛОВДИВ 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Комисията за стипендии на учениците в НТГ – Пловдив 
 

На основание заповед № РД-09-481/26.02.2013 г., във връзка с Постановление № 
33 от 15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 
завършено основно образование и решение на ПС, взето с протокол № 11 от 26.02.2013 
г. се събра определената комисия в състав: 

Председател:     Златка Манолова – ПД АСД 
Членове:         1. Станимира Андонова – педагогически съветник 

                                   2. Райна Минева – старши учител 
  3.  Цветелина Цветкова – специалист ТРЗ и ЛС 

 
и предлага целевите средства  от ДБ, определени за стипендии в размер на 74888 лв. за  
2013 г. в НТГ – Пловдив, да бъдат разпределени по видове  стипендии, както следва: 

 
Основание Общ размер 

 
Размер на 

стипендиите 
Срок на изплащане 

Чл.4,ал.1,т.1 37183 лв. За успех Отл. 6.00 -
25лв. 

За Отличен от 5.70 до 
5.99 - 21лв. 

12кл.-до м.май вкл. 
9,10,11кл.-до м.юни вкл. 

Чл.4,ал.1,т.2 14200 лв. 21 лв. 12кл.-до м.май вкл. 
9,10,11кл.-до м.юни вкл. 

Чл.4, ал.1,т.3 7700 лв. 21 лв. 12кл.-до м.май вкл. 
9,10,11кл.-до м.авг. вкл. 

Чл.4,ал.1,т.4 2400 лв. 21 лв. 12кл.-до м.май вкл. 
9,10,11кл.-до м.авг. вкл. 

Чл.5,ал.1      -5% 3744 лв.  При необходимост 
Чл.6,ал.1 1000 лв.  При необходимост 
Всичко- 
м.II-м.XII 

66227 лв.   

м.януари 8661 лв.   
Всичко-2013 г. 74888 лв.   
 
ІІ. Критерии за допускане до класиране: 

-    размер на дохода на член от семейството, не  по-висок от минималната  работна 
заплата  

- приложени валидни документи за доход 
- изискуем успех 

ІІІ. Критерии и показатели за  класиране:  
        - по чл.4, ал.1, т.1 – минимален успех Отличен 5.70 
 



      -   чл.4, ал.1, т.2 - доход на член от семейството, не по-висок от минималната  
работна заплата  

-   по чл.4, ал.1, т.3 , по чл.4, ал.1, т.4, по чл.5, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.2  - не се извършва 
класиране 

- по чл.6, ал.1 - доход на член от семейството, не по-висок от минималната работна 
заплата  

- липса на наказание „забележка” (при равни условия) 
 
IV. Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището 
– описани в процедурата. 
 
V. Документи за кандидатстване: 
А) чл.4,ал.1,т.1 -  постигнати образователни резултати 
- заявление-декларация по образец (Приложение №1), заверено от класния ръководител. 
Б) чл.4,ал.1,т.2 - подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането 
-Заявление-декларация по образец (Приложение №1), заверено от класния ръководител. 
- Удостоверение за доходи /заверено и подпечатано/ - от трудови правоотношения, от 
стопанска дейност , от дейност като ЕТ, от наеми. 
- Удостоверение от Агенция по заетостта при безработни родители. 
- Удостоверение от бюрото по труда за получено обезщетение при безработица. 
- Удостоверение от социално подпомагане за детски надбавки или помощи. 
- Служебна бележка от братя и сестри, ако са до 20 годишна възраст и са  ученици за 
средно образование, и размер на стипендия, ако получават такава. 
- Удостоверение за получаване на пенсия. 
- Доходите се доказват чрез служебна бележка или удостоверение, заверени с печата на 
фирмата –работодател или копие от годишна данъчна декларация, заверена с вх. № от 
НАП. (Изчисляването на дохода е описано в процедурата) 
В) Чл.4, ал.1, т.3 
- Заявление-декларация по образец (Приложение №1), заверено от класния ръководител. 
- Копие от експертното решение на ТЕЛК. 
Г) Чл.4, ал.1, т.4 
- Заявление-декларация по образец (Приложение №1), заверено от класния ръководител. 
- Смъртен акт за двама починали родители или съдебно решение за отнети родителски 
права. 
Д) Чл.5, ал.1 
-  Заявление от родителя  (Приложение №3) 
-  Доклад от класния ръководител (за успеха и неизвинените отсъствия- не като 
критерий, а като яснота за състоянието му като ученик). Размерът на стипендията се 
определя със заповед на директора след мотивирано предложение на комисията чл.13 от 
Постановление № 33 
Е) Чл.6, ал.1 
-  Заявление за конкретната нужда  (Приложение №4) 
-  Доклад от класния ръководител. 
 
 
КОМИСИЯ: 
 Председател:    ................... Златка Манолова – ПД АСД 
        Членове:1. ................... Станимира Андонова – педагогически съветник 
                         2. ................... Райна Минева – старши учител 
                         3. ................... Цветелина Цветкова – специалист ТРЗ и ЛС 


