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ПРОТОКОЛ № 5 

Днес, 31.03.2021 г., Комисията за стипендиите при 35. СЕУ „Добри Войников”, 

гр. София в състав: председател Албена Желязкова и членове: Лилия Манчева, Таня 

Кръстева, Татяна Иванова, Анна Калчева и Стойчо Динев проведе заседание при 

следния 

Дневен ред: 

1. Разглеждане на подадените заявления за отпускане на стипендии за втория 

учебен срок на учебната 2020/2021 година. 

2. Определяне размера на стипендиите за втория учебен срок на учебната 

2020/2021 година. 

3. Разглеждане на докладна записка от Татяна Иванова за отпускане на ед-

нократна стипендия за „постигнати високи резултати в учебната и извънкласната 

дейност“ на ученици, класирани за националния кръг на олимпиадата по френски език. 

4. Разглеждане на постъпилите оферти от различни банки за откриване на 

разплащателна сметка с дебитна карта за изплащане на стипендиите по банков път. 

Решения: 

1. По т. 1. от дневния ред: 

От подадените 335 заявления за отпускане на стипендии за втория учебен срок 

на учебната 2020/2021 година бяха проверени 20% (67 бр.), при което се установи: 

1.1. Един ученик от IXб клас и един ученик от IXд клас не отговарят на 

условията за получаване на стипендия поради това, че имат успех, по-нисък от отличен 

(5,50) Приложение 1. Останалите 333 заявления се допускат за класиране по видове 

стипендии. 

1.2. Двама ученици от IXа клас са подали заявление за отпускане на два вида 

стипендии – „за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от 

отпадане“ и „за постигнати образователни резултати”, от които по-изгодна за тях е 

тази „за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане“ 

(чл.7, ал.1 от ПМС №328/22.12.2017 г.). 

2. По т. 2. от дневния ред, съобразявайки се със средствата, предвидени за сти-

пендии на учениците, Комисията реши размерът на стипендиите за втория учебен срок 

на учебната 2020/2021 година да бъде: 

2.1. За постигнати образователни резултати: Приложение 2 

За учениците от VIII – XII клас с успех Отличен (6,00) по 45,00 лв. (четиридесет и 

пет лева) на месец; 

За учениците от VIII – XII клас с успех Отличен (5,76 – 5,99) по 40,00 лв. (четириде-

сет лева) на месец; 



За учениците от VIII – XII клас с успех Отличен (5,50 – 5,75) по 35,00 лв. (тридесет  

и пет лева) на месец. 

2.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане – 

по 40,00 лв. (четиридесет лева) на месец; Приложение 3 

2.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – по 40 лв. (четиридесет 

лева) на месец; Приложение 3 

2.4. За подпомагане на ученици без родители или с един родител – по 40 лв. 

(четиридесет лева) на месец; Приложение 4 

Съгласно чл. 7, ал. 2 от ПМС №328/22.12.2017 г. учениците с право на сти-

пендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за стипендия за постигнати 

образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера ѝ.       

3. По т. 3 от дневния ред: 

Да бъдат отпуснати еднократни стипендии за „постигнати високи резултати в 

учебната и извънкласната дейност“ в размер на 50 лв. (петдесет лева) на трима 

ученици съответно от IXд, Xг и XIг клас. Приложение 5 

4. По т. 4 от дневния ред: 

Като взе предвид епидемичната обстановка и необходимостта от опазване 

здравето на учениците и служителите на 35. СЕУ „Добри Войников“, както и 

необходимостта от предотвратяване струпването на много хора, Комисията реши 

стипендиите да се изплащат по банков път. Във връзка с това събра оферти от няколко 

банки за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта за ученици и след 

обстойното им разглеждане избра Райфайзенбанк, поради най-изгодни за учениците/ 

родителите условия за откиране и обслужване на сметка за изплащане на стипендии. 

5. Комисията предлага на директора на училището да утвърди размера на 

различните видове стипендии за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година, 

списъците за отпускането и изплащането им по банков път (съгласно Приложение 1, 

Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5). 

         Настоящият протокол да се качи на сайта на училището и на информационното 

табло на втория етаж в училището за сведение на учениците. 

 


