
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ IIP  MEXAIIO ГЕХНИКА.ЕЛЕКТРОНИКА, 
ТЕЛЕКОМ УНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ “ХРИСТО БО ТЕВ” ГРАД ШУМЕН

ЗАПОВЕД № 422 
Шумен, 12.12.2016 г.

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, 
ПМС №  33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от 
учениците след завършено основно образование /ДВ бр.17 от 21.02.2013г./, чл.19, 
ал.1 и ал.2. т. 13 от Наредба №12 / 01.09.2016 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във 
връзка с предложение на комисията за стипендиите при П ГМ ЕТТ  „Христо Ботев“

1. Протокол №> 3 от 12.12.2016 г. на комисията за стипендиите.
2. Изплащане на еднократни стипендии за първи учебен срок на 

2016/2017 год. съгласно Протокола.

Заповедта да се връчи на главния счетоводител за сведение и 
изпълнение, да се обяви на видно място в училището и да се публикува на 
интернет страницата на училището.

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. ГАЛИНА М ЛАДЕНОВА
Директор на П Г М Е Т Т ,, Христо Ес



/
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, 
ТЕЛЕКОМ УНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ “ХРИСТО БО ТЕВ” ГРАД ШУМЕН

ПРОТОКОЛ № 3
от 12.12.2016 год.

Днес, 12.12.2016 год., комисия за стипендиите, определена със заповед №  138 
от 24.10.2016 год. на Директора на П ГМ ЕТТ  „Христо Ботев“ гр. Шумен, във връзка с 
постъпили зявления за отпускане на еднократни стипендии, проведе заседание при 
следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили документи за отпускане на еднократни 
стипендии през 1-и срок на учебната 2016/2017 г. и вземане на решение.

2. Мотивирано предложение до Директора за отпускане на еднократни 
стипендии

По т. 1 - Комисията разгледа постъпили заявления-декларации за еднократни 
стипендии от:

№ Име, презиме, фамилия клас Входящ № Вид стипендия
1. Айхан Севинчев Исуфов 96 824/05.12.2016 г. За ученици отглеждани от 

самотен родител

2. Даниел Радославов Рачев 96 848/06.12.2016 г. За ученици отглеждани от 
самотен родител

3. Али Джелилов Алиев 10а 899/12.12.2016 г. За ученици в многодетни 
семейства

3. Александър Тодоров 
Александров 106 660/25.1 1.2016

За ученици отглеждани от 
самотен родител

След запознаване с подадените документи и обсъждане, комисията реши: 
Учениците, които отговарят на условията на ПМС №  33 от 15.02.2013 год. за 

получаване на еднократна стипендия от учениците след завършено основно 
образование са:

по чл.5, ал.1, т. 1 - предоляване от ученика на еднократни социални 
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

№ Име, презиме, фамилия клас Вид стипендия
1. Айхан Севинчев Исуфов 96 За ученици отглеждани от самотен родител

2. Даниел Радославов Рачев 96 За ученици отглеждани от самотен родител

3. Али Джелилов Алиев 10а За ученици в многодетни семейства

Александър Александров от 106 няма право на стипендия, съгл. чл.1, ал. 3, 
т. 2 от ПМС №  33 от 15.02.2013 год. за условията за получаване на стипендии от 
учениците след завършено основно образование поради наложено наказание с 
решение на педагогическия съвет от 25.11.2016 г.



По т. 2 предлага на Директора учениците, които да получат еднократна 
стипендия през първи срок на учебната 2016/2017 г., както следва:

по чл.5, ал.1, т. I - предоляване от ученика на еднократни социални 
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

№ Име, презиме, фамилия клас Вид стипендия Сума
(лв.)

Е Айхан Севинчев Исуфов 96 За ученици отглеждани от самотен родител 50,00

2. Даниел Радославов Рачев 96 За ученици отглеждани ог самотен родител 50,00

3. Али Джелилов Алиев 10а За ученици отглеждани от самотен родител 50,00

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Комисия за стипендиите:
Председател: Елеонора Стоянова - ПДУГ1Д 
Членове: Гинка Афтонова - главен счетоводител 

Величка Гатева старши учител 
Стефка Карабелова старши учител 
Теодора Червенкова старши учител 
инж. Рена Недялкова старши учител 
инж. Йордан Йорданов - старши учител 
Юлия Николова - счетоводител


