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ЗАПОВЕД
МФ 946

Русе, 04.03.2022 г.

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и

училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 19 ит. 34 от Наредба Ме 15/22.07.2019 г. за

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

специалисти, ПМС Ме 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование, (обн. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.; изм. и доп.,
бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.), Заповед Мо 882/11.02.2022 г. на Директора на СУПНЕ

„Фридрих Шилер”

НАРЕЖДАМ:

Т. Утвърждавам Протокол Же 1 от 02.03.2022 г. (вх. Ме 3828/02.03.2022 г.) на комисия, назначена
със Заповед Ме 882/11.02.2022 г. на Директора на СУПНЕ „Фридрих Шилер” и Условия за отпускане
на стипендии на учениците в СУПНЕ „ФридрихШилер”- Русе през 2022 г.

П. Условията за отпускане на стипендии на учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе през
2022 г. и настоящата заповед да се поставят във фоайето на П етаж и да се публикуват на интернет
страницата на училището в срок до 08.03.2022 г. от Бейсун Ахмед, администратор, база данни.

Ш. Класните ръководители на учениците от УШ, ГХ, Х, ХГ и ХП клас да ги запознаят с

разпоредбите на ПМС 328/21.12.2017 г. и Условията за отпускане на стипендии на учениците в
СУПНЕ „Фридрих Шилер”- Русе през 2022 г.

ТУ. Училищният психолог, Ивелина Димитрова да запознае членовете на ученическия парламент
при СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе с разпоредбите на ПМС 328/21.12.2017 г. и Условията за
отпускане на стипендии на учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер”- Русе през 2022 г.

М. Подаването на документите от учениците за кандидатстване за различните видове стипендии
да се извърши от 08.03.2022 г. до 28.03.2022 г. вкл. в кабинета на завеждащ, административна служба
на училището, Станимира Георгиева.

МГ. При отпускане на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането за втория срок на учебната 2021/2022 г., месечният доход на член от
семейството се определя като среден за периода от 01.08.2021 г. до 31.01.2022 г. и не трябва да
надвишава размера на средната минимална работна заплата за посочения период (650,00 лева).

УП. Комисията за стипендиите да извърши допускане до класиране и отделно класиране на
учениците за всеки вид стипендия по чл. 4, ал. 1, т. Тит. 2 от ПМС 328/21.12.2017 г. до 29.03.2022 г.

УШ. Комисията за стипендиите да предложи на директора учениците, които имат право да
получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършеното класиране и до размера на
утвърдените средства, при отчитане на избора на учениците по чл.7, ал. 1 от ПМС 328/21.12.2017 г. в

срок до 30.03.2022 г.



ГХ. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Бейсун Ахмед, администратор, база данни,
класните ръководители на учениците от УШ, ГХ, Х, ХГи ХПклас, Ивелина Димитрова, психолог,

училищен и членовете на комисията за стипендиите, назначена със Заповед Ме 882/11.02.2022 г. на
Директора на СУПНЕ „Фридрих Шилер” за сведение и изпълнение срещу подпис.

Х. Контролът по изпълнението на настоящата заповедта ще провеждам лично.

(биИСКРА ИВАНОВА || Щ
Директор на СУПНЕ ,„Ж

Фридрис УПилер”, гр. Русе

Пд

Rectangle


