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К Р И Т Е Р И И 

за предоставяне на стипендии на учениците от 

 ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица  

за ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК  2020/2021 учебна година 
№ 

по 

ред 

Видове стипендии Критерии Стойност в 

лева М е с е ч н и 

1 Стипендии за постигнати 

образователни резултати - 

 чл. 4,  ал. 1, т. 1 

За 

успех 

от 

5,50 

до 

6,00 

1 Изисква се успех на кандидата 5,50 50 

2 Да посещава редовно учебни занятия 

3 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

За 

успех 

от 

5,00 

до 

5,50 

1 Да посещава редовно учебни занятия 45 

2  Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Изисква се успех на кандидата от 5,00 до 5,50 

2 Стипендии за подпомагане на 

достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането – 

чл. 4, ал. 1, т. 2 

 

За 

успех 

от 

4,50 

до 

5,00 

 

1 Да посещава редовно учебни занятия 40 

 

 

 

 

 

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Изисква се минимален успех на кандидата 4,50 

до 5,00 

4 Изисква се минимален доход на член от 

семейството 650,00 лева 

За 

успех 

от 

4,00 

до 

4,50 

1 Да посещава редовно учебни занятия 35 

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Изисква се минимален успех на кандидата 4,00 

4 Изисква се минимален доход на член от 

семейството 650,00 лева 

За подпомагане на пътуващи 

ученици 

 1 Да посещава редовно учебни занятия 40 

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 
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3 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Стипендии за подпомагане на 

ученици с трайни увреждания - 

чл. 4, ал. 1, т. 3 

 1 Изисква се документ удостоверяващ 

здравословното състояние на ученика 

30 

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

4 Стипендии за ученици без 

родители - чл. 4, ал. 1, т. 4 

 1 Да посещава редовно учебни занятия 40 

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Изисква се документ удостоверяващ липсата на 

родител 

 Е д н о к р а т н и    с т и п е н д и и  

1 Стипендии за преодоляване на 

еднократно социално 

обстоятелство свързано с достъпа 

до образование – чл. 5, ал. 1, т. 1 

 1 Да посещава редовно учебни занятия До 100  

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Изисква се документ удостоверяващ 

социалното обстоятелство 

4 Изисква се разходооправдателен документ или 

друг документ, удостоверяващ използването на 

средствата по предназначение 

2 Стипендии за постигане на високи 

резултати в учебната, в 

извънкласната или 

извънучилищна дейност – чл. 5, 

ал. 1, т. 2 

 1 Да посещава редовно учебни занятия До 100  

2 Да няма наложено наказание от ПС за 

допуснати до 20 н.о. по чл. 199, ал. 1,  т. 3 и т. 5 

ЗПУО и раздел „Ученици”, чл. 1.3 и чл. 1.5 от 

Правилника за дейността на ПТГ „В. Левски” до 

заличаване на наказанието 

3 Класиране на призово място в олимпиади, 

състезания и други 

4 Показани много добри практически умения в 

овладяване на професията 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Всеки ученик има право да получава само един вид месечна стипендия и една еднократна 

стипендия в рамките на един учебен срок; 

2. Доходът за социална стипендия на член от семейството се повишава на 650,00 (шестотин и 

десет) лева; 

3. За еднократни стипендии се отпускат до 10 % от средствата за стипендии от бюджета на 

училището; 

4. За получаване на месечна стипендия за постигнати образователни резултати, кандидатите се 

класират по успех в низходящ ред до определения брой стипендии. Ако в класирането има ученици с 

еднакъв успех и ако е необходимо се класира ученикът с допуснати най-малко неизвинени отсъствия; 

5. Месечните стипендии за постигнати образователни резултати и за подпомагане достъпа до 

образование се изплащат за периода на учебните месеци за дадения срок; 

6. Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родител 

се изплащат и за неучебните месеци; 

7. Всички кандидати за месечни стипендии попълват нужните документи за участие в 

класирането; 



8. Кандидатите за еднократна стипендия се класират с гласуване от Педагогическия съвет и 

заповед на директора н училището, след попълване на заявление и предоставяне на необходимите 

документи за обстоятелството. 

9. На ученик с наложена санкция от Педагогическия съвет и директора на училището,, 

изплащането на месечната стипендия се спира и се възобновява след изтичане на срока на наложеното 

му административно наказание. 

 


