
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
гр.ВЪЛЧИ ДОЛ, общ. ВЪЛЧИ ДОЛ, обл. ВАРНА 

 
 
 

З А П О В Е Д 
№РД 07-72 

от 11.10.2013г. 
 
 
 
На основание чл.147 от ППЗНП и във връзка с изпълнение на чл.8 ал.2 на 
Постановление №33 от 15.02.2013г. на Министерски съвет за условията за 
получаване на стипендии от учениците, след завършено основно 
образование 
 
 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

Комисия за стипендиите, определена със Заповед №РД 07-423/09.09.2013г.  
 да изработи : 
 
I. Доклад до директора, който да съдържа: 
 при необходимост корекции в разпределението на средствата по 

видове стипендии; 
 критерии за допускане до класиране  и критерии, и показатели за 

класиране на учениците за различните видове стипендии; 
 размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за 

учебен срок или за учебна година; 
 конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия 

в училището; 
 документите за кандидатстване; 
Комисията се задължава да изработи доклада в срок  до 16.11.2013г. 
ІІ.  Комисията: 

 допуска да класиране, извършва класирането и предлага на 
директора учениците, на които да бъде отпусната месечна 
стипендия по чл.4, ал1, т.1 и 2, включително месечна целева 
стипендия по чл.6, ал.1 от Постановление №33/15.02.2013г. за 
условията за получаване на стипендии от учениците, след 
завършено основно образование в срок до 16.11.2013г. 
 



 разглежда документите за предоставяне на еднократни 
стипендии по чл.4, ал1, т.3 и 4 от Постановление 
№33/15.02.3013г. за условията за получаване на стипендии от 
учениците, след завършено основно образование и предлага на 
директора учениците, на които да бъде отпусната стипендия. 

Контрол по изпълнение на Заповедта запазвам за себе си. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за 
сведение и изпълнение. 
 
Запознати със заповедта:  

1. Светла Иванова – 
2. Златка Кирова –  
3. Дянка Янакиева – 
4. Диана Василева –  
5. Аспарух Стоянов –  
6. Марийка Василева –  
7. Светлана Кирова –  
8. Петър Петров – 
9. Снежана Кирова –  
10.  Светлана Галактионова   

 
 
МАРИЯНА МИТЕВА 
Директор на СОУ „Васил Левски” 


