
СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 
5000, Велико Търново, ул. ”Панарет Рашев” №24 
тел.: 062/ 62-05-87; 65-31-64, e-mail:itvt@hotmail.com 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 
В срок до 04.03.2021 г. всички ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас, имащи право да 

получават стипендии за II-ри срок на учебната 2020/2021 г., съгласно Постановление 

№ 328 на МС от 21.12.2017 г. Обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г., 

следва да подадат заявление както следва: 

  

1. СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ - 

отпускат се при минимален успех – отличен 5.50 от I-ви учебен срок за 2020-2021г.  
Подават се и служебни бележки за допуснати отсъствия по неуважителни причини /за 

учениците от VIII-XII клас/. 

 

2. СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ - 

изисква се успех над мн. добър 4.50 за I-ви учебен срок на 2020-2021г и среден месечен 

доход на член от семейството за предходните шест месеца /август 2020г – януари 2021г 

включително/ - 617.00 лв. 

Подадените заявления-декларации да бъдат подписани от родител и придружени със 

съответните документи, доказващи дохода като помощите за деца се отразяват задължително 

в декларацията. 

Неработещите родители представят документ от бюрото по труда, за случаите, когато 

не са регистрирани представят саморъчно написана и подписана декларация, оформена по 

надлежния ред и заверена от нотариус. 

Когато кандидатите за стипендии имат братя и сестри, учащи се в средно или висше 

учебно заведение удостоверяват това със служебна бележка от съответното учебно 

заведение, като задължително се вписват и сумите на получаваните стипендии или се 

изписва, че не получават такава. 

 

3. ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И НА УЧЕНИЦИТЕ БЕЗ 

РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ, които не ползват пълна държавна 

издръжка се отпускат стипендии за срок от 12 месеца. За целта се подава заявление. 

 

Класните ръководители заверяват всички заявления за достоверността на изисквания 

успех, и че кандидатите за стипендии нямат наложена санкция от Педагогическия съвет. 

 

Всички изрядно подготвени документи и списък на кандидатите за стипендия се 

представят от класните ръководители в срок до 04.03.2021 г. в счетоводството. 

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

ВЕНЦЕСЛАВА ФИЛЕВА-ФАРЦОВА 

mailto:itvt@hotmail.com

