
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ” 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/ 23.10.2020 г. 

 

Днес 23.10.2020 г. на основание чл.9, ал.1 във връзка с чл.8, ал.2, т.1 от ПМС № 328 от 

21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно 

образование и ПМС№ 20 от 01.02.2019 г. за изменение на ПМС № 328 от 21.12.2017 г., съгласно 

заповед № РД14-1232/ 14.09.2020 г. на директора на СПГЕ „Джон Атанасов“, комисията за 

стипендиите в състав: 

  

Председател: Нели Иванова Димитрова – заместник–директор, УД; 

Членове:       1. инж. Левена Стефанова Петрова – заместник–директор,УПД; 

2. Силвиана Димитрова Иванова - старши учител, общообразователен предмет; 

3. Венелин Маринов Райковски - старши учител, общообразователен предмет; 

4. Малина Николаева Иванова – главен счетоводител; 

5. Дочка Стефанова Мишкова – счетоводител 

 

Изготви и предложи: 

 

1. Разпределение на определените средства от ПРБК за първи учебен срок на 

учебната 2020/2021 година за месечни стипендии, както следва: 

 

а) за постигнати образователни постижения (съгласно по чл.4, ал.1, т.1 от ПМС 

№328/21.12.2017 г. и ПМС №20/01.02.2019 г.) - право на стипендия имат  440 ученици; 

- размер на стипендията 40 лв. 

 

б) за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

(съгласно чл.4, ал.1, т.2 от ПМС №328/21.12.2017 г. и ПМС №20/01.02.2019 г.) - право на 

стипендия имат  29 ученици;  

- размер на стипендията 40 лв. 
 

в) подпомагане на ученици с трайни увреждания (съгласно по чл.4, ал.1, т.3 и §1, т.2 от 

допълнителните разпоредби на ПМС №328/21.12.2017 г. и ПМС №20/01.02.2019 г.) -право на 

стипендия имат  9 ученици;  

 

- размер на стипендията 40 лв. 
 

г) ученици без родител/и (съгласно по чл.4, ал.1, т.4 и §1, т.4 от допълнителните 

разпоредби на ПМС №328/21.12.2017 г. и ПМС №20/01.02.2019 г.) - право на стипендия имат  48 

ученици;  

 

 - размер на стипендията 40 лв. 

 

д) за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи 

гимназиален етап  (съгласно чл.4, ал.1, т.5 от ПМС № 20 от 01.10.2019 г.) право на стипендия 

имат   36 ученици; 

- размер на стипендията 40 лв. 

 

е) за ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитeните от държавата 

специалности от професии/специалности или специалности от професии, по които е налице 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6 от ПМС № 20 

от 01.02.2019 г.) право на стипендия имат  45 ученици; 

 

- размер на стипендията 40 лв. 



 

 

ж) Ученици с право на стипендии по чл. 4 ал. 1 т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 или ал. 2  класирани 

и за стипендия за постигнати образователни резултати (съгласно чл.7, ал.2 от ПМС 

№328/21.12.2017 г и ПМС №20/01.02.2019 г.) - право на стипендии имат 45 ученици; 

 

- размер на стипендията 20 лв. 

 

2. Част от средствата от преходния остатък за стипендии от 2020 г. ще бъдат 

използвани за еднократни стипендии съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС №328 от 21.12.2017 г. 

и ПМС №20/01.02.2019 г.; 

 

3. Като приложение към настоящия протокол е поименният списък  на учениците, 

имащи право на стипендии (Приложение 1). 

 

Протокол № 2/ 23.11.2020 г. е изготвен от комисията за стипендиите съгласно заповед 

№РД 14-1232/ 14.09.2020 г. на директора на СПГЕ „Джон Атанасов“. 

 

Председател: Нели Иванова Димитрова......................  

 

Членове: 1. инж. Левена Стефанова Петрова …………………….. 

2. Силвиана Димитрова Иванова ………………………... 

3. Венелин Маринов Райковски …………………………. 

4. Малина Николаева Иванова …………………………... 

5. Дочка Стефанова Мишкова …………………………… 

 

 


