
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ 

Стипендия „Доктор Андрей Георгиев“ 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на Управителния съвет на стипендия „Д-р Андрей Георгиев“ 

за промени и допълнения в „Правила за отпускане, 

изплащане и отчитане на стипендия „Д-р Андрей Георгиев“ 

 

1.Промяна в чл.15 ал. 3 от „Правилата“ – решение № 5 (протокол № 7/13.08.2018г.): 

5.Приема тълкувателно решение към чл.15 ал.3 и чл.15 ал.5 т.3 от „Правила за отпускане, изплащане 

и отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев“ със следния текст: „Дотолкова, доколкото 

чл.15 ал.3 и чл.15 ал.5 т.3 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия 

„Доктор Андрей Георгиев“ съдържат императивно изискване за двама задължителни 

гаранти, но не изключват възможността гарантите да бъдат повече от двама, без това да се 

счита за задължително, Управителният съвет допуска единствено за реципиентите, които 

следват или ще следват висше образование в чужбина, гарантите да бъдат общо до четирима 

в случай, че съответният реципиент прецени, че това е по-благоприятно за него.“ 

 

                                                                             

                                                                                                                                        Председател на УС:  

 

 

2.Допълнение към чл.13 ал. 1 от „Правилата“ – решение № 2 (протокол № 

11/26.06.2019.): 

2.Одобрява поемането на разходите по преводите на суми на настоящите и бъдещите стипендианти 

– до следващо решение по казуса, ако се наложи такова – като препоръчва тези преводи да се 

извършват наведнъж за годишния размер на персоналните стипендии, вместо на два пъти, ако няма 

съществени пречки за това. 

 

                                                                             

                                                                                                                                        Председател на УС:  

 

 

 



3.Промяна в чл.3 ал.2 от „Правилата“ – решение № 5 (протокол № 16/21.09.2020г.): 

5.УС определя максимални годишни размери на стипендиите по чл.3 от „Правила за отпускане, 

изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей Георгиев“, считано от работната 2021/22 

година нататък, както следва: 

3.1.Основна стипендия за чужбина – USD  9 000 (девет хиляди щатски долара) 

3.2.Основна стипендия за България – USD  1 200 (хиляда и двеста щатски долара) 

 

                                                                             

                                                                                                                                        Председател на УС:  

 

 

4.Промяна в чл.12 ал.1 т.2 от „Правилата“ – решение № 6 (протокол № 

16/21.09.2020г.): 

6.Във връзка с изменението на максималните размери на стипендията, УС определя при условията 

на чл.12 ал.1 т.2 от „Правила за отпускане, изплащане и отчитане на стипендия „Доктор Андрей 

Георгиев“ за всяка точка над минималния общ бал по: а) $ 80 (за основна стипендия за чужбина); б) 

$ 13 (за основна стипендия за България). 

 

                                                                             

                                                                                                                                        Председател на УС:  

 

 


