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ЗАПОВЕД 
 

№ 1261/12.09.2014г. 
 

На основание чл.147 от Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета,  чл. 8, ал. 1 от ПМС №33/15.02.2013г. за условията за получаване на 
стипендии от учениците след завършено основно образование 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ 
 

 
Комисия в състав: 
       Председател: Цветанка Захариева – ПДУД  
              Членове: 1. Детелина Терзиева – главен счетоводител 
        2. Цветанка Станева– главен учител 
        3. Даниел Пенчев – старши учител по математика 

     4. Анна Панайотова – старши учител по математика 
     5. Галина Плачкова – старши учител по биология и здравно 

образование  
 
 Със задача: 

1. предлага на директора до 17.10.2014г.: 
а) разпределението на средствата по видове стипендии; 
б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за 

класиране на учениците за различните видове стипендии; 
в) размера на всеки вид стипендия и периода, за койтосе отпуска – за 

учебен срок или за учебна година; 
г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в 

училището; 
д) документите за кандидатстване. 
2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора 

до21.10.2014г. и до 10.02.2015г.  учениците, на които да бъде отпусната месечна 
стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по 
чл. 6, ал. 1 от ПМС №33/15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от 
учениците след завършено основно образование; 

3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и 
стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на директора учениците, на които да 
бъде отпуснатата съответната стипендия от ПМС №33/15.02.2013г. за условията 
за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование; 

. 
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение 
и изпълнение. 
 
 Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 

ПЕНКА ДИМИТРОВА 
Директор на СОУ „А. Каралийчев” –  
Стражица 

 


