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ПРОТОКОЛ № 6  

Днес, 14.05.2021 г., Комисията за стипендиите при 35. СЕУ „Добри Войников”, 

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

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

следния 

Дневен ред: 

1. Извършване на проверка относно спазването на условията за получаване на 

отпуснатите стипендии и актуализиране на списъка на учениците, които ще получат 

стипендии за месеците февруари, март и април 2021 г., а за учениците от XII клас и за 

м. май 2021 г. 

2. Съставяне на график за касово изплащане на стипендиите за тези ученици, 

които нямат банкова сметка. 

Решения: 

1. По т. 1 от дневния ред: 

В резултат на извършената проверка в електронния дневник за допуснати 

отсъствия от учениците, класирани за получаване на стипендия за втория срок на 

учебната 2020/2021 година за месеците февруари, март и април 2021 г., а за учениците 

от XII клас и за м. май 2021 г. Комисията установи, че в дадения период има ученици, 

които са допуснали 5 (пет) или повече отсъствия по неуважителни причини и губят 

правото да получават стипендия от месеца, следващ този, в който са допуснали  

5-то отсъствие по неуважителни причини. Приложение 1 

2. По т. 2 от дневния ред: 

Като взе предвид епидемичната обстановка и необходимостта от опазване здра-

вето на учениците и служителите на 35. СЕУ „Добри Войников“, както и необходи-

мостта от предотвратяване струпването на много хора, Комисията реши стипендиите 

за втория срок на учениците, които нямат банкови сметки да се изплатят касово от сче-

товодителя еднократно в края на учебната 2020/2021 година, както следва: 

2.1. За учениците от XII клас на 18.05.2021 г. от 11:00 до 15:00 часа. 

2.2. За учениците от VIII – XI клас по график в края на месец юни. 

3. Комията предлага на директора на училището да издаде заповед за: 

3.1 . Изплащане на стипендиите на учениците по банков път за м. февруари, 

март и април, а за учениците от XII клас и за м. май 2021 г. по приложените списъци:  

- Приложение 2 (списък на учениците, които ще получат стипендия за 

постигнати образователни резултати); 



- Приложение 3 (списък на учениците, които ще получат стипендия за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и тези с 

трайни увреждания); 

- Приложение 4 (списък на учениците без родител или само с един родител, 

които ще получат стипендия); 

- Приложение 5 (списък на учениците, които ще получат еднократна 

стипендии за „постигнати високи резултати в учебната и извънкласната дейност“). 

3.2. Стипендиите на учениците от XII клас, които нямат банкови сметки, да се 

изплатят касово от счетоводителя на 18.05.2021 г. от 11:00 до 15:00 часа. Приложение 6 

 

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

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

зователни резултати имат право да получат и 50% от размера ѝ.)        

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

табло на втория етаж в училището за сведение на учениците. 

 

Комисия:  

Председател: Албена Желязкова /П/ 

Членове: 

Лилия Манчева /П/ 

Таня Кръстева  /П/ 

Татяна Иванова  /П/ 

Стойчо Динев  /П/ 

Анна Калчева  /П/ 

 

 


