
 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето” - Бургас 
бул. ”Ст. Стамболов” № 69 

 
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 

 

Колеги класни ръководители, 

 

       В срок до 18.10.22 г. проведете с учениците си съответните организационни мероприятия за 

събиране на необходимите документи за кандидатстването им за стипендии, както следва: 

     Класните ръководители представят предложение-формуляр от гимназията на учениците от 

класа, отговарящи на условията за получаване на стипендии по чл. 4 и 5 от 328 ПМС: 

1. По чл. 4 ал. 1 т. 1 от 328 ПМС   

- за учениците от IX, X, XI и  XII клас  с отличен успех /не по-нисък от 5.50 /  

- за учениците от VІІІ клас – общ брой точки от НВО не по-малък от 172 точки    

- ученикът подава заявление по образец; 

2. По чл. 4 ал. 1 т. 2 от 328 ПМС  
- за учениците от IX, X, XI и  XII клас  с много добър успех /не по-нисък от 4.50/ 

- за учениците от VІІІ клас – общ брой точки от НВО не по-малък от 116 точки   

- месечен доход на член от семейството до 710 лв./ седемстотин и десет лева/, изчислен 

за  шест месеца назад: ІV, V, VI, VII, VIII  и IХ 2022 г.     

   - ученикът подава заявление-декларация по образец с приложени към нея необходими 

документи за кандидатстване; 

3. По чл. 4 ал. 1 т. 4 и чл. 4 ал. 2 от 328 ПМС  

- за ученици сираци/кръгли/ или без един родител  

- ученикът подава заявление по образец;  

- копие от смъртен акт на родителя или копие от акт за раждане за доказване наличието 

само на един родител по рождение; 

4. По чл. 4 ал. 1 т. 3 от 328 ПМС  

- ученици с трайни увреждания/ученици инвалиди 

- ученикът подава заявление по образец; 

- копие от решение на ТЕЛК;  

5. По чл. 4 ал. 1 т. 6 от 328 ПМС   

- за учениците от IX и X клас, специалност „Водно строителство“ – успех не по-нисък от 

4.50 

- за учениците от VIII клас, специалност „Водно строителство“ – общ брой точки от НВО 

не по-малък от 116 точки;   

- ученикът подава заявление по образец; 

 6. По чл. 5 ал. 1 т. 1 от 328 ПМС - за преодоляване от ученика на еднократни     социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 

7. По чл. 5 ал. 1 т. 2 от 328 ПМС - за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 

извънкласната  или извънучилищната дейност - за ученици със завоювани отличия на 

национално/световно ниво/  

 

В срок до 20.10.22 г. класните ръководители лично представят необходимите документите на 

-  Елена Янева – за VIII клас; 

- Деница Калчева – за IX и Х клас; 

- Станислава Русева – за XI и XII клас; 

 

Забележка: 

    Учениците, навършили 14 години, кандидатстващи за първи път за месечна стипендия, трябва 

да предоставят оригинал на удостоверение за открита лична банкова сметка. 
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