
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ” 
 

София 1164, район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 16, тел. 866 10 60; 963 37 31 

 e-mail: seu_35@35sou.bg, сайт: 35sou.bg 
 

 

ЗАПОВЕД 

№ УД-5/27.09.2022 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 9, ал.1 на ПМС №328 от 21.12.2017 г. 

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование и Протокол №1/26.09.2022 г. на Училищната комисия за 

стипендиите 

УТВЪРЖДАВАМ: 

1. Условията, реда и сроковете за кандидатстване за отпускане на различ-

ните видове стипендии за учебната 2022/2023 година, съгласно Протокол №1 

от 26.09.2022. на Комисията за стипендиите при 35. СЕУ „Добри Войников”, 

неразделна част от настоящата заповед. 

2. Размерът на стипендиите за първия учебен срок на учебната 2022/2023 

година да бъде, както следва: 

2.1. За постигнати образователни резултати:  

На учениците от VIII клас с бал от класирането, не по-малък от 435 точки 

по 25,00 лв. (двадесет и пет лева) на месец; 

За учениците от IX – XII клас с успех Отличен (6,00) по 50,00 лв. (петде-

сет лева) на месец; 

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

(четиридесет лева) на месец; 

За учениците от IX – 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 45,00 лв. (четиридесет и пет лева) на месец; 

2.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – по 45,00 лв. (чети-

ридесет и пет лева) на месец; 

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

по 45,00 лв. (четиридесет и пет лева) на месец. 



3. Стипендиите, отпуснати по чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ПМС №328 от 

21.12.2017 г. за учебната 2021/2022 да се изплатят по банков път и за периода на 

неучебните месеци – юли, август и септември 2022 г. по Приложение 1. Стипен-

диите на учениците, които не са представили банкова сметка, да бъдат изплатени 

касово на 07.10.2022 г. от счетоводителя на училището по Приложение 6. 

Заповедта да се доведе до знанието на класните ръководители на пара-

лелките от гимназиалния етап, които от своя страна да запознаят срещу 

подпис учениците с условията за кандидатстване и отпускане на стипендии.  

Копие от заповедта, придружена от Приложение 1 и Приложение 6, да 

се връчи на главния счетоводител Дима Петкова за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището и да се 

постави на информационното табло на втория етаж в училището. 

       

 

Директор: /п/ 

Величка Петрова 


