
Приложение 7 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ГР.ВАРНА 

 
Вх.№ ………………  

До Директора 
на ПГГСД „Н.Хайтов”  

Гр.Варна 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за избор на стипендия съгласно чл.7, ал.1 от Постановление № 328 на МС от 

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

завършено основно образование  

  

от …………………………………………………………………………………… 

(трите имена на ученика) 

Ученик /чка от ........................... клас, специалност ….............................………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам избора си да получавам само един вид месечна стипендия, считано 

от 15.09.2020г. за I срок на учебната 2020/2021 година: 

постигнати образователни резултати ( чл.4,ал.1,т.1) - 40,00лв; 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането( чл.4,ал.1,т.2) - 35,00лв; 

за подпомагане на ученици с трайни увреждания(чл.4,ал.1,т.3) - 35лв; 

ученици без родител/и - ( чл.4,ал.2) / ( чл.4,ал.1,т.4) - 35,00лв; 

за обучение в дуална форма в класовете от първи гимназиален етап -

VIIIa, IXa, IXг, IXд, Xa ( чл.4,ал.1,т.5) - 30,00лв; 

      по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда специалност „Мебелно производство” (VIIIа, IXa, Xa  

класове)  – 30,00лв; 

     по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда специалност „Производство на тапицирани изделия” 

– IXд клас – 30,00лв;. 

 

      целеви стипендии по чл.6,ал.1 и 2 – за карти за автобусен транспорт 

– до размера на сумата за абонаментната карта за автобусен транспорт; 

      целеви стипендии по чл.6,ал.1 и 2 – за общежитие – до размера на 

сумата за такса общежитие; 
 

 
 

Съгл.чл.7,ал.2  Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 5 или 6 и едновременно за 

стипендия за постигнати образователни резултати, има право да получи и 50 на сто от размера й. 

Съгл.чл.7,ал.3  Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за 

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

 

 

 

Дата:…………………         С уважение:…………………………………….……………….. 

гр. Варна                                                                                  /име, фамилия,подпис/ 

https://web.apis.bg/p.php?i=3258473#p40078406
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