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 Приложение 2  

към Заповед № РД 09-721/27.02.2018 г. на директора на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък 
         
       

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

 

 

1. Критерии за допускане до класиране: 

1.1.  за месечна стипендия за постигнати образователни резултати (по чл. 

4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване на 

стипендии от учениците след завършване на основно образование) се допускат 

ученици със завършено основно образование (VIII, IX, X, XI и XII през учебната 

2017/2018 г.), които през първи срок на учебната 2017/2018 г. имат успех не по-нисък 

от Отличен (5,50), изчислен на базата на учебните предмети от задължителната, 

профилираната и задължителноизбираемата подготовка; 

1.2. за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328/21.12.2017 г. 

за  условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършване на 

основно образование) се допускат ученици със завършено основно образование (VIII, 

IX, X, XI и XII през учебната 2017/2018 г.), които отговарят едновременно на 

следните условия: 

- за първи срок на учебната 2017/2018 г. имат успех не по-нисък от Много 

добър (4,50), изчислен на базата на учебните предмети от задължителната, 

профилираната и задължителноизбираемата подготовка;  

               - средният месечен доход на член от семейството им не надвишава размера на 

минималната работна заплата, изчислена пропорционално през последните 6 месеца, 

считано от началото на 01.02.2018 г. 

1.3. за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания 

(по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване 

на стипендии от учениците след завършване на основно образование) учениците 

може да кандидатстват по всяко време на учебната година, като стипендията се 

отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието 

за получаването й; ученик с трайни увреждания е лице, съгласно легалната 

дефиниция, дадена в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

интеграция на хората с увреждания (в сила от 01.01.2005 г.); 

1.4. за месечна стипендия за ученици без родители (по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ПМС № 

328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършване на основно образование) учениците може да кандидатстват по всяко време 

на учебната година, като стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ  
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месеца, през който е възникнало основанието за получаването на стипендията. Смисълът 

на понятието „ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от 

родителски права или поставени под пълно запрещение; 

1.5. за месечна стипендия за ученици само с един родител (по чл. 4, ал. 2, от 

ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване на стипендии от учениците 

след завършване на основно образование) учениците може да кандидатстват по всяко 

време на учебната година, като стипендията се отпуска по предложение на комисията по 

чл. 8 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците след завършване на основно образование, от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. Смисълът на понятието 

„ученик само с един родител“ е ученик, чийто втори родител е починал, лишен е от 

родителски права или е поставен под пълно запрещение; 

 1.6. за еднократни стипендии за: 

1.6.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с  достъпа му до образование (по чл. 5, ал. 1, т. 1) се допускат ученици със 

завършено основно образование (VIII, IX, X, XI и XII през учебната 2017/2018 г), които 

през първи срок на учебната 2017/2018 г. имат успех не по-нисък от Много добър (4,50) 

и двамата родители са без доходи през последните два месеца или един от родителите е 

лице с трайни увреждания (с над 70% инвалидност – решение на ТЕЛК); 

1.6.2. постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или 

извънучилищна дейност (по чл. 5, ал. 1, т. 2) – допускат се ученици с изяви на 

национално и международно ниво през първи срок на учебната 2017/2018 г. 

 2. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове 

стипендии: 

2.1. за месечна стипендия за постигнати образователни резултати (по чл. 4, 

ал. 1, т. 1) учениците се класират, както следва: 

2.1.1. учениците с успех Отличен (6,00); 

2.1.2. ученици с успех от Отличен (5,50) до Отличен (5,99) се класират в 

низходящ ред в зависимост от техния успех; 

         2.2. за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането (по чл. 4, ал. 1, т. 2) учениците се класират по 

възходящ ред в зависимост от средния доход на член от семейството; 

 2.3. комисията, определена със Заповед № РД 09-657/07.02.2018 г. на директора 

на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, може да предложи (в съответствие с чл. 10, 

ал. 3 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците след завършване на основно образование) учениците да се допускат до 
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класиране (по т. 2. 1. и т. 2. 2. от настоящите критерии) и по следните допълнителни 

критерии и показатели, както следва: 

 2.3.1. допуснати брой неизвинени отсъствия; 

 2.3.2. наложена санкция „забележка“; 

 2.4. в случаите по т. 2.3. се прилага следната формула за класиране за съответния 

вид стипендия:  

Формула за класиране:      

F = брой точки от успех + брой точки от неизвинени отсъствия + брой точки от 

наказания  

Класирането се извършва в низходящ ред, в зависимост от получените точки.  

по т. 2. 1.  

Неизвинени 

отсъствия 

Точки по 

критерий 

отсъствия Успех 

Точки по 

критерий 

 успех 

Наложени 

санкции 

Точки по 

критерий 

санкции 

0 10 6,00 12 Без санкция 10 

½ 9 5,90 - 5,99 9 "Забележка" 0 

1 8 5,80 - 5,89 7 Х Х 

1½ 7 5,70 - 5.79 5 Х Х 

2 6 5,60 - 5.69 3 Х Х 

2½ 5 5,50 - 5,59 1 Х Х 

3 4 Х Х Х Х 

3½ 3 Х Х Х Х 

4 2 Х Х Х Х 

4½ 1 Х Х Х Х 

5 и над 5 0 Х Х Х Х 

  

 

по т. 2. 2.  

Неизвинени 

отсъствия 

Точки по 

критерий 

отсъствия Успех 

Точки по 

критерий 

 успех 

Наложени 

санкции 

Точки по 

критерий 

санкции 

0 10 5,40 - 5.49 10 Без санкция 10 

½ 9 5,30 - 5.39 9 "Забележка" 0 

1 8 5,20 - 5.29 8 Х Х 

1½ 7 5,10 - 5,19 7 Х Х 

2 6 5,00 - 5,09 6 Х Х 

2½ 5 4,90 - 4.99 5 Х Х 

3 4 4,80 - 4.89 4 Х Х 

3½ 3 4.70 - 4.79 3 Х Х 

4 2 4.60 - 4. 69 2 Х Х 

4½ 1 4.50 - 4. 59 1 Х Х 

5 и над 5 0 Х Х Х Х 
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2.5. за другите видове стипендии не се извършва класиране. 

3. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, 

но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от 

стипендиите (чл. 7, ал. 1 от ПМС № 328/21.12.2017 г. за  условията и реда за 

получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование) . 

3.1. Учениците с право на стипендии  по чл. 4, т. 3 и т. 4 или ал. 2 (от ПМС № 

328/21.12.2017 г. за  условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършване на основно образование) при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й. 
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