
СУ “СВЕТИ КОНСТАНТИН – КИРИЛ ФИЛОСОФ” – ГР. ПЛОВДИВ 

 

ЗАПОВЕД 
№ PД-13-10/21.09.2020 г. 

На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 8 ал. 1 от ПМС 328 от 21.02.2017 г. за условията за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и решение от 

16. 09.2020 г. на ПС при СУ „Св. Константин – Кирил Философ”  

ОПРЕДЕЛЯМ: 
Комисия в състав: 

Председател –Иванка Дачева – зам.-директор АСД 

Членове:  

Красимира Бозева - класен ръководител на VІІІ
А
 клас 

Петя Стоянова - класен ръководител на VІІІ
Б
 клас 

Димитринка Енева - класен ръководител на ІX
Б
 клас 

Мая Анастасова - класен ръководител на ІX
А
 клас 

Донка Бракова - класен ръководител на Х клас 

Елена Тобиева - класен ръководител на Х клас 

Людмила Гегова – класен ръководител на ХIІ клас  

 

КОМИСИЯТА: 

І. В срок до 02.10.2020 г. да предложи на директора: 

1. Разпределението на средствата за стипендии по видове стипендии;  

2.Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за 

класиране на учениците за различните видове стипендии;  

3. Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок 

или за учебна година;  

3. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;  

4. Документите за кандидатстване; 

5. Отпускане в училището на стипендии по чл.4, ал. 2  от Постановление 328 от 

21.12.2017 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование. 

ІІ. В срок до 19.10.2020 г. да: 

1. Допусне до класиране, да извърши класирането и предложи на директора 

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.  

2. Разгледа документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по 

чл.4, ал. 1, т. 3 и 4  и ал. 2 и да предложи на директора учениците, на които да бъде 

отпусната съответната стипендия. 

Комисията оформя своето решение с протокол. 

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

Директор: /П/ ………………… 

/Ел. Костадинова/ 

 

ЗАПОЗНАТИ : 

И. Дачева:   ……………….. 

Красимира Бозева  ……………….. 

Петя Стоянова  ……………….. 

Димитринка Енева  ……………….. 

Мая Анастасова  ……………….. 

Людмила Гегова  ……………….. 

Елена Тобиева  ……………….. 

Донка Бракова  ……………….. 


