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ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

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

 

З А П О В Е Д  

№ РД 09-146/13.11.2018 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. 12, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 

328/21.12.2018 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование (в сила от 28.12.2018 г.) и във връзка с доклад (вх. № 

1216/09.11.2018 г. – в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък) от комисия, определена с 

моя заповед № РД 09-41/16.10.2018 г.  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящата заповед, да бъдат 

отпуснати месечни стипендии за първия срок на учебната 2018/2019 г. - за постигнати 

образователни резултати по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328/21.12.2018 г. за условията и реда 

за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. 

2. Съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед, да бъдат отпуснати месечни 

стипендии за първия срок на учебната 2018/2019 г. - за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането по чл. 4, ал. 1, т. 2 ПМС № 328/21.12.2018 г. 

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно 

образование.  

3. Съгласно Приложение № 4 към настоящата заповед, да бъде отпусната месечна 

стипендия за първия срок на учебната 2018/2019 г. - за ученик без един родител по чл. 4, ал. 

2 от ПМС № 328/21.12.2018 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците 

след завършено основно образование. 

4. Съгласно Приложение № 5 към настоящата заповед, да бъде отпусната месечна 

стипендия за първия срок на учебната 2018/2019 г. - за ученик без един родител по чл. 4, ал.  

2 и чл. 7, ал. 2 от ПМС № 328/21.12.2018 г. за условията и реда за получаване на стипендии 

от учениците след завършено основно образование. 
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5. Отпуснатите стипендии да се изплащат на учениците чрез банкови дебитни карти 

на “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД не по-късно от три месеца, считано от месеца, 

за който се полагат. 

6. Съгласно Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 отпуснатите стипендии на 

учениците от VIII, IX, Х, ХІ и ХІІ клас да се изплащат за периода от 17.09.2018 г. до 

04.02.2019 г. включително. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Размерите на видовете стипендии, както следва: 

1. Съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед – стипендия на ученик в 

размер на 35 (тридесет и пет) лева месечно; 

2. Съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед – стипендия на ученик в 

размер на 30 (тридесет) лева месечно; 

3. Съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед – стипендия на ученик в 

размер на 21 (двадесет и един) лева месечно; 

4. съгласно Приложение № 4 към настоящата заповед – стипендия на ученик в 

размер на 21 (двадесет и един) лева месечно. 

5. съгласно Приложение № 5 към настоящата заповед – стипендия на ученик в 

размер на 21 (двадесет и един) лева месечно и 50 на сто от размера на стипендията за 

постигнати образователни резултати. 

 

Копие от заповедта да се публикува от Бойка Иванова Сребчева - ръководител на 

направление „информационни и комуникационни технологии" на официалния сайт на 

ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, на адрес www.pmgkk.com, в срок до 19.11.2018 г. 

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

КРАСИМИР ДАМЯНОВ 

ДИРЕКТОР НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, 

ГР. КАЗАНЛЪК  
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