
105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 

РАЙОН “ИЗГРЕВ”, КВ.”ДИАНАБАД”, УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” № 7 

 

 

  

 

Предложение  
на комисията за отпускане на месечни стипендии  

на учениците, завършили основно образование,  

за първи срок на учебната 2020/2021 година  

в периода от 15.09.2020 г. до  31.01.2021 г. 
 

 
        В изпълнение на Заповед № 1702/14.09.2020 г. на директора на 105. СУ 

„Атанас Далчев“ комисия в състав:  

Председател: Катя Стоянова Иванова, класен ръководител на ХІІ в клас 

и членове:  

1. Йорданка Милчева Антонова, класен ръководител на VІІІ а клас 

2. Миглена Вергилова Георгиева, класен ръководител на VІІІ  клас 

3. Илияна Добринова Градинарова, класен ръководител на VІІІ  клас 

4. Нина Михайлова Серкова, класен ръководител на ІХ а клас 

5. Емилия Ангелова Никова, класен ръководител на ІХ б клас 

6. Мария Цветанова Павлова, класен ръководител на ІХ в клас 

7. Ренета Иванова Димитрова,  класен ръководител на Х а клас 

8. Чавдар Венелинов Ветов, класен ръководител на Х б клас 

9. Мирела Димитрова Марчева, класен ръководител на Х в клас 

10. Росица Велиборова Савова, класен ръководител на ХІ а клас 

11. Мартин Стефанов Сракмаджиев, класен ръководител на ХІ б клас 

12. Ефросина Лозанова Плачкова, класен ръководител на ХІ в клас 

13. Людмила Райчева Чавдарова, класен ръководител на ХІІ а клас 

14. Даниела Георгиева Лазарова, класен ръководител на ХІІ б клас 

15. Лидия Стоянова Кръстева, завеждащ „Административна служба“ 

 

разгледа наличните средства за стипендии в училищния бюджет и предлага на 

директора на училището да утвърди следните видове и размер на месечни и 

еднократни стипендии и критерии за класиране на учениците за получаване на 

стипендия за първия срок на учебната 2020/2021 г. за периода от 15.09.2020 г. до 

31.01.2021 г.:  

 

1.  Месечните стипендии на ученици от VІІІ клас до ХІІ клас  за: 
1.1. постигнати образователни резултати: 



 за отличен успех 6,00; 

 за отличен успех 5,50 – 5,99 

1.2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането: 

 за нисък доход; 

 с един родител (починал родител, самотна майка) 

 1.3. подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

 1.4. ученици без родители (пълни сираци). 

 
2.  Еднократните стипендии на ученици от VІІІ клас до ХІІ клас  за: 
2.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, 

свързани с достъпа му до образование; 

2.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, като: 

 ученици класирали се  за/на  национален кръг на олимпиади по предмети; 

 ученици класирани на І – ІІІ място на конкурси, спортни и друг вид 

състезания. 

 

3. Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за 

постигнати образователни резултати: 

3.1. отличен успех на ученика; 

3.2. липса на наложени от педагогическия съвет наказания; 

3.3. учениците да не са допуснали повече от  5 отсъствия по неуважителни 

причини през месеца, за който се полага стипендията. 

 

4. Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за 

подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането: 

4.1. месечен доход на член от семейството; 

4.2. минимален успех – много добър 4,50. 

 

5. Размер на стипендиите  
5.1. За постигнати образователни резултати: 

 за ученици с отличен успех 6,00 – 60 лева;  

 за ученици с успех от 5,50 до 5,99 – 50 лева;  

5. 2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

на ученици (с нисък доход и с 1 родител) – 50лв.  

5. 3. За ученици без родители – 50 лева. 

  


