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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 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 29.11.2022 г., Комисията за стипендиите при 35. СЕУ „Добри Войников”, 

гр. София в състав:  

Председател Албена Желязкова 

и членове: Лилия Манчева, Дима Петкова, Тодор Шишков и Даниела Горанова 

проведе заседание при следния 

Дневен ред: 

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

учебен срок на учебната 2022/2023 година. 

2. Разглеждане на мотивирано предложение за отпускане на еднократна 

стипендия на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПМС №328/22.12.2017 г.от Силвия Иванова 

– преподавател по философия и класен ръководител на Xб клас, за отпускане на ед-

нократна стипендия за „постигнати високи резултати в дейности в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта“ на ученичка от Xб клас – състезател по художест-

вена гимнастика, класирала се на II място на държавно първенство „Елит“ 2022 г. 

 След обстойни разисквания по точките от дневния ред Комисията взе следните 

решения: 

1. По т. 1. от дневния ред: 

От подадените 334 заявления за отпускане на стипендии за първия учебен срок 

на учебната 2022/2023 година бяха проверени 20% (67 бр.), при което се установи, че 

един ученик от Xв клас и един ученик от XIIа клас не отговарят на условията за полу-

чаване на стипендия поради това, че са допуснали 5 (пет) отсъствия по неуважителни 

причини за предходната учебна година (Приложение 1).  

Останалите 332 заявления се допускат за класиране по видове стипендии. 

2. По т. 2. от дневния ред: 

Да не бъде отпусната еднократна стипендия за „постигнати високи резултати в 

учебната и извънкласната дейност и в дейности в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта“ тъй като ученичката не се е състезавала от името но 35. СЕУ. 

3. Комисията предлага на директора на училището:  

3.1. Да утвърди списъците за отпускането и изплащането на различните 

видове стипендии за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година по банков път 

(съгласно Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4). 
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3.2. Стипендиите на учениците от VIII – XII клас, които не са представили 

банкова сметка, да бъдат изплатени еднократно касово от счетоводителя на учили-

щето за целия първи срок на учебната 2022/2023 година в края на първия срок. 

Приложение 6 

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/ 

Тодор Шишков  /п/ 

Даниела Горанова /п/ 

Дима Петкова  /п/ 


