TРЕТА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
“АКАДЕМИК МЕТОДИЙ ПОПОВ“ – ВАРНА

гр.Варна, бул. ”Вл. Варненчик” № 80,тел./ факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД – 07 – 666/ 09.03.2021 г.
На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, в изпълнение на ПМС
№328 на Министерски съвет от 21.12.2017 г. за условията за получаване на стипендии от
учениците след завършено основно образование, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 1.1 и &8 от
Заключителните разпоредби към Актуализирана процедура за отпускане на стипендии на
учениците в Трета природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов” и съгласно
предложение Вх. № АСД–03–869/ 08.03.2021 г., изготвено от комисията по стипендиите,
утвърдена със заповед №РД–07–1275/ 14.09.2020 г. на директора на Трета ПМГ „Акад. Методий
Попов”

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Разпределение на целевите средства по видове стипендии за периода: 01.02 - 31.12.2021 г.
Годишен размер на средствата за стипендии за 2021 г.
Преходен остатък от 2020 г.
Годишен размер на средствата за стипендии през 2021 г.

– 58 203,00 лв.
–
664,00 лв.
– 58 867,00 лв.

След приспадане на изплатените стипендии през м.януари 2021 г. В размер на 7 819,50 лева,
средствата за стипендии за периода: 01.02.2021 – 31.12.2021 г. са в размер на 51 047,50 лв.,
словом: /Петдесет и една хиляди, четиридесет и седем лева и петдесет ст./. Същите да се
разпределят по видове стипендии, както следва:
Видове стипендии, съгласно Процедура за отпускане
на стипендии на учениците в Трета ПМГ „Акад.
Методий Попов”
1. Месечни стипендии:
а/ за постигнати образователни резултати /съгл. чл.5/
б/ за подпомагане достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането /съгл. чл. 6/
в/ за подпомагане на ученици с трайни увреждания /съгл.
чл.7/
г/ за ученици без родители или без един родител /съгл. чл.
8/
2. Еднократни стипендии /съгл. чл.9/
Обща сума:

Процент

98 %
85 %

Сума за периода
от 01.02.2021 г.
до 31.12.2021 г.
50 026,55
43 390,37

5%

2 552,38

2%

1 020,95

6%
2%

3 062,85
1 020,95
51 047,50

Утвърденото разпределение на целевите средства за стипендии да се публикува на
интернет-страницата на гимназията http://pmg3-varna.org/ в срок до 3 работни дни от издаването
на настоящата заповед.

АСЯ ЧИЛИНГИРЯН
ДИРЕКТОР НА ТРЕТА ПМГ „АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ”

