СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
гр. Русе, ул. Гео Милев № 1
Моб.тел.: 0894/453 415
e-mail: info@sulevski-ruse.org
Тел.: 082/861 681, 082/861 682
URL: https://www.sulevski-ruse.org/

ЗАПОВЕД
№ 150
Русе, 12.10.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 4 от Наредба №15/22.07.2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, във връзка с ПМС 328/21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии
от учениците след завършено основно образование и Заповед № 880/14.09.2020 г. на Директора на
СУ „Васил Левски” - Русе
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците в СУ
„Васил Левски” през учебната 2021/2022 г. да се поставят във фоайето на ІІ етаж в срок до
14.10.2021 г. и да се публикуват на интернет страницата на училището.
2. Класните ръководители на учениците от VІІІ до ХІІ клас да ги запознаят с разпоредбите
на ПМС 328/21.12.2017 г. и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии
на учениците в СУ „Васил Левски” през учебната 2021/2022 г.
3. Подаването на документите от учениците за кандидатстване за различните видове
стипендии да се извърши от 14.10.2021 г. до 28.10.2021 г. вкл. в счетоводството на училището.
4. При отпускане на месечна стипендия за подпомагане на достъпа на образование и
предотвратяване на отпадането за първия срок на учебната 2021/2022 г., месечният доход на член
от семейството се определя като среден за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г. и не трябва да
надвишава размера на средната минимална работна заплата за посочения период - 650.00 лева.
5. Комисията за стипендиите да извърши допускане до класиране и отделно класиране на
учениците за всеки вид стипендия по чл. 4 от ПМС 328/21.12.2017 г. до 09.11.2021 г.
6. Класирането за предоставяне на месечни стипендии да се обяви във фоайето на ІІ етаж и
да се публикува на интернет страницата на училището в срок до 12.11.2021 г.
7. 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 12.11.2021 г.

Важно! Стипендиите ще се изплащат по банков път. За целта, до 28.10.2021 г., е необходимо всички
стипендианти да предоставят лична банкова сметка, заверена с подпис и печат от съответната банка.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
Контролът по изпълнение на настоящата заповедта възлагам на г-жа Цветелина Стайкова –
главен счетоводител.
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