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З ^ О В Е Д
..2017 г.

Във връзка с решение на съвета на директорите в протокол № 5/27.02.2017 г.
относно

създаване

квалификационна

на

стипендиантска

степен

„Бакалавър"

по

програма

за

специалност

студенти

образователно-

„Медицинска

сестра",

и

утвърдения Регламент на стипендиантската програма, както и на основание чл. 69, ал. 2,
т. 1 от Закона за лечебните заведения,

Н А Р Е Ж Д А М
I.

Да

се

стипендиантската

проведе
програма

кампания
за

за

студенти

:

набиране

на

кандидати

за

участие

образователно-квалификационна

в

степен

„Бакалавър" по специалността „Медицинска сестра", съгласно утвърдения регламент.
1. Кампанията да се проведе в периода 15.07.2017 г. - 02.10.2017 г.
2. Определям общо 20 броя стипендии, от които:
2.1. Стипендии за студенти след завършен II курс на обучение - 10 броя;
2.2. Стипендии за студенти след завършен III курс на обучение - 10 броя.
II.

Назначавам комисия в състав:

Председател:
1. Ивелина Божинова - Главна мед. сестра;
Членове:
2. Дарина Стойчева - Началник отдел УЧР;
3. Мария Пищронева - Старша мед. сестра на Първа клиника по хирургия;
4. Ангел Стоянов - юрисконсулт към отдел ПООП.
I I I . Комисията по т. II да организира оповестяването на кампанията, така че да
достигне до възможно най-голям брой потенциални стипендианти.
I V . Комисията по т. II да събере и разгледа документите на всички кандидати,

постъпили до края на работния ден на 02.10.2017 г., като:
1. Извърши

проверка

за

пълнота

на

пакетите

с

документи

и дали

кандидатите отговарят на всички условия за получаване на стипендия, съгласно
утвърдения регламент. Да се състави протокол от работата на комисията.
2. От кандидатите, които отговарят на изискванията, да излъчи класиране, на
база на което да определи 20 стипендии. Да се състави протокол от работата на
комисията.
3. Класирането и списъка с отпадналите кандидати да се обяви на интернет
страницата на лечебното заведение най-късно на 05.10.2017 г. Избраните кандидати за
получаване на стипендия да бъдат уведомени по телефона и поканени за подписване на
договор до 06.10.2017 г.
4. При неявяване на избран кандидат и/ или получен отказ за сключване на
договор, комисията следва да покани следващия кандидат, съгласно класирането.
Всички договори по стипендиантската програма следва да са подписани до 10.10.2017 г.
V.

Председателя на комисията по т. II да докладва за изпълнението на

поставените задачи към 11.10.2017 г.

С настоящата заповед се отменя Заповед № 415/16.06.2017 г.

Заповедта да се сведе до знанието на зам.-директори "ДЛД" База I и База II, зам,директор „ А И В " , главна медицинска сестра, началник отдел „УЧР", началник отдел
„ Ф С О " , началник отдел „ П О О П " и на посочените лица за сведение и изпълнение.

