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ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

З А П О В Е Д  

№ РД 09-721/27.02.2018 г. 

на директора на Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, 

гр. Казанлък 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, чл. 9, ал. 1 от ПМС № 

328/21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след 

завършване на основно образование и във връзка с доклад (вх. № 3258/26.02.2018 г. – в 

ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък) от комисия, определена със Заповед № РД 

09-657/07.02.2018 г. на директора на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък 

     

   

 

                              УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. разпределение на средствата по видове стипендии в ППМГ „Никола 

Обрешков“, гр. Казанлък, за периода от месец февруари 2018 г. до месец юни 2018 г. на 

учебната 2017/2018 г. (Приложение 1); 

2. критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на 

учениците (след завършено основно образование) за различните видове стипендии в 

ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък (Приложение 2); 

3. размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска (Приложение 

3); 

4. конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в 

училището (Приложение 4); 

5. образци на документи за кандидатстване за ученическа стипендия 

(Приложение 5). 

 

Заповедта да се постави от Гергана Камбурова, заместник-директор в ППМГ 

„Никола Обрешков“, гр. Казанлък, на общодостъпно място в училището и да се  
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публикува на официалния сайт на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, на адрес 

www.pmgkk.com , в 3-дневен срок от издаването й. 

 

Копие от заповедта да се връчи на лицата, посочени в нея, за сведение и 

изпълнение. 

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

     КРАСИМИР ДАМЯНОВ 

ДИРЕКТОР НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, 

ГР. КАЗАНЛЪК 
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