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З А П О В Е Д 

№ УД -222/ 31.03.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на стипендии на ученици след завършено основно 

образование 

 

На основание чл. 9, ал.1 от  ПМС №328/22.12.2017 г. за условията и реда за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и 

Протокол №5/31.03.2021 г. на Училищната комисия за стипендиите 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

1. Списък на учениците, които няма да получат стипендия за втория учебен 

срок на 2020/2021 г., поради това, че не отговарят на условията за отпускане 

на стипендия Приложение 1. 

2. Стипендии по чл .4, ал. 1, т. 1 от ПМС №328/22.12.2017 г. за постигнати 

образователни резултати: По Приложение 2. 

3. Стипендии по чл 4, ал. 1, т. 2 от ПМС №328/22.12.2017 г. за подпомагане 

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: По Приложе-

ние 3.  

4. Стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС №328/22.12.2017г. и по чл. 7, ал. 2 от 

ПМС №328/22.12.2017г. за подпомагане на ученици с трайни увреждания: 

По Приложение 3. 

5. Стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ПМС №328/22.12.2017г. и по чл. 7, 

ал. 2 от ПМС №328/22.12.2017г. за подпомагане на ученици без родители 

и само с един родител: По Приложение 4 

6. Стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПМС №328/22.12.2017г. за постигнати 

високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в об-

ластта на науките, технологиите, изкуствата и спорта: По Приложение 5 

 

Във връзка с епидемичната обстановка и необходимостта от опазване 

здравето на учениците и служителите на 35. СЕУ „Добри Войников“ стипен-

диите да бъдат изплащани по банков път. 

      Заповедта да се обяви на видно място в училището и да се публикува на 

интернет страницата на училището.  

      Копие от заповедта, придружена от ведомостите да се връчи на 

счетоводителя Стойчо Динев за сведение и изпълнение. 

 

 

Директор:  

 Величка Петрова 


