СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
6100 Казанлък, ул. „Св. Климент Охридски“, № 2
канцелария: тел. 0876 879 948
e-mail: soukk@abv.bg, www.antim1.com

ЗАПОВЕД
№ 139/10.10.2022г.
на директора на СУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.
31, ал. 1 т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 9
Постановление № 328 на Министерски съвет от 21.12.2017 г. за условията и реда за
получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
ОПРЕДЕЛЯМ
Времето от 11.10.2022 г. до 20.10.2022 г. за период, в който учениците от СУ „Екзарх
Антим І“, гр. Казанлък могат да подават до класния си ръководител документи за
кандидатстване за стипендии за І учебен срок за 2022-2023 учебна година по реда на ПМС
№ 328 от 21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено
основно образование, условия и ред за отпускане на стипендии.
НАРЕЖДАМ
1. В срок до 11.10.2022г. класните ръководители на VIII, IX, X, XI и XII клас да уведомят
учениците за срока на подаване на документи, определен чрез тази заповед.
2. Класните ръководители на съответните класове да приемат документите на ученици само
в определения чрез тази заповед период - 11.10.2022г. до 20.10.2022г.
3. В срок до 21.10.2022г. всеки класен ръководител, приел документите на ученик,
кандидатстващ за отпускане на стипендия, да провери съответствието между декларирания
среден успех за учебната 2021-2022 година, от една страна, и средния успех за учебната 20212022 година съобразно електронния дневник на паралелката, в която учи ученикът, от друга
страна.
3.1. При констатиране на съответствие между данните за средния успех на ученика за
учебната 2021-2022 година класният ръководител да положи подписа си със син химикал на
определеното място в декларацията за проверка на данните за успех.
3.2. При констатиране на несъответствие между данните за средния успех на ученика за
учебната 2021-2022 година класният ръководител да нанесе с червен химикал направената от
него корекция на средния успех, след което да положи своя подпис с червен химикал, да
отбележи датата на извършване на корекцията и да завери корекцията при директора на
училището. В определеното място в декларацията за проверка на данните за успех класният
ръководител да положи подписа си със син химикал.
3.3. При констатиране на несъответствие между данните за средния успех на ученика за
учебната 2021-2022 година класният ръководител следва незабавно да уведоми съответния
ученик.
4. В срок до 14.00 часа на 25.10.2022г. всеки класен ръководител, приел документите на
ученик по т. 3 от тази заповед, следва да ги предостави в канцеларията за регистриране, а
след това на г-жа Петя Мирева - ЗДАСД.
5. Комисията, определена със заповед №2076/14.09.2022г. на директора на СУ „Екзарх
Антим І“, гр. Казанлък да извърши проверка на подадените документи за отпускане на

стипендии на учениците за първия учебен срок на 2022 – 2023 година в срок до 02.11.2022 г.,
да изготви доклад до директора на СУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък за констатациите при
проверката.
6. При констатиране на нередности в документите по т. 5 от тази заповед, в срок до
04.11.2022 г. комисията да окаже съдействие на учениците, подали непълен или грешен
комплект документи. В срок до 12.00 часа на 07.11.2022 г. комисията да изготви доклад до
директора на СУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък за констатациите при повторната проверка
на документите за стипендии на учениците.
7. В срок до 08.11.2022. комисията, определена със заповед № 138/10.10.2022г. на директора
на СУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък:
7.1. Допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на
които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4 ал. 1 т. 1 и 2 /съгласно чл. 8, ал. 2 т. 2 от
ПМС № 328 от 21.12.2017 г./
7.2. Разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл.
4 ал. 1 т. 3 и 4 и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната
стипендия /съгласно чл. 8 ал. 2 т. 3 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г./
8. Настоящата заповед да бъде публикувана на официалната интернет страница на
училището от Валя Гърбачева в срок до 11.10.2022 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Петя Мирева – ЗДАСД.

РАДИАНА СТЕФАНОВА
Директор на СУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък

Запознати със Заповед № 139/10.10.2022г.

Клас

Класен ръководител

VIII а

Дарина Пламенова Георгиева

VIII б

Айсел Ахмед Хасан

VIII в

Соня Ангелова Ясенова

IX а

Станимира Стоянова Вълчева – Стоянова

IX б

Зорница Тихомирова Петкова

IX в

Марина Неделчева Иванова-Стефанова

Ха

Донка Петрова Тошева

Хб

Петър Марианов Пашев

Хв

Ивелина Делчева Делева

XI а

Радостина Тодорова Кънева - Трифонова

XI б

Христина Жекова Христова

XI в

Борис Георгиев Кадънов

XII а

Иван Георгиев Хаджийски

XII б

Марияна Иванова Дечева

XII в

Доника Теодосиева Димитрова

Теменужка Николова
Петя Мирева
Севинч Илиева
Ангелина Атанасова
Стефка Парова

Подпис

