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З А П О В Е Д  

№ УД-140/08.02.2022 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 №3/07.02.2022 г. на Училищната комисия за стипендиите 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

1. Списък на учениците, на които изплащането на стипендията се спира от 

месеца, следващ този, в който са допуснали 5-то отсъствие по неуважителни 

причини. 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 и за подпомагане на 

ученици с трайни увреждания: По Приложение 3.  

4. 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 или 

само с един родител: По Приложение 4 

Стипендиите да бъдат изплатени по банков път, съгласно Приложение 2, 

Приложение 3 и Приложение 4. 

5. Стипендиите за първия учебен срок на учебната 2021/2022 година на 

учениците от VIII – XII клас, които нямат банкови сметки, да се изплатят касово от 

счетоводителя в периода 11.02.2022 г. – 15.02.2022 г. от 09:50 до 16:10 часа при 

спазване на противоепидемичните мерки, съгласно Приложение 6. 

       

 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 


