
    ПРАВИЛА  И ПРОЦЕДУРИ 

   ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ  

  НА СТИПЕНДИИ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

  

 І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.1. С настоящите правила се уреждат органите компетентни да предлагат и 

учредяват стипендиантски програми и отделни стипендии, видовете стипендии, редът 

за тяхното учредяване и кандидатстване, критериите за подбор, източниците и 

способите за финансиране и контрола върху изпълнението на целите, за които се 

предоставят стипендиите. 

 Чл.2. Правилата и процедурите за учредяване и присъждане на стипендии във 

ВСУ „Черноризец Храбър” се приемат и изменят от Настоятелството на ВСУ  на 

основание чл.10 т.22 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ.  

 ІІ. ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ.  

 Чл. 3.(1) Във ВСУ могат да се учредяват следните стипендии: 

а) пълна или частична академична стипендия за новоприети студенти; 

б) пълна или частична академична стипендия за студенти след първи курс; 

в) пълна или частична социална стипендия; 

г) стипендия за високи резултати в образователната, научноизследователската,  

художественотворческата дейност и спорта; 

д) стипендия, учредена при определени от дарители, условия; 

е) стипендия за участие в научноизследователски проект, разработка на иновация, 

разработка на ново художественотворческо произведение; 

ж) други стипендии по решение на Настоятелството; 

 (2) Стипендиантската програма се създава в съответствие с мисията на ВСУ и за 

постигане на неговите стратегически цели и може да обхваща един или няколко вида 

стипендии по ал.1.  

 ІV. ОРГАН ПО УЧРЕДЯВАНЕ 

 Чл.4.(1) С решение на Настоятелството на ВСУ, се утвърждават стипендиантски 

програми и се присъждат стипендии.С решението Настоятелството определя:  

 1.вида, броя и размера на учредените стипендии;  



 2.условията за кандидатстване; 

 3. критериите за подбор на стипендианти; 

 4. срокове и начина на изплащане; 

 5.източниците за финансиране; 

 (2) Решението по ал.1,т.т.1-4 се довежда до знанието на студентите чрез 

Студентския съвет и се публикува на интернет страницата на ВСУ . 

 V. РЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ПРИЕМАНЕ НА 

СТИПЕНДИАНСКИ ПРОГРАМИ 

 Чл.5.(1) Инициативата за учредяване на стипендия или приемането на 

стипендиантска програма е свободна и може да бъде направена от всеки член на 

академичната общност на ВСУ. Инициативата се внася за разглеждане от Академичния 

съвет. Решението на АС, с което се приема инициативата се внася за утвърждаване от 

Настоятелството. Решението на АС трябва да съдържа предложения по чл.4 ал.1 т.1-5. 

 (2) Членовете на Настоятелството могат да предлагат на Настоятелството 

учредяване на стипендии или приемането на стипендиантска програма, без същите да 

бъдат разгледани предварително от АС. Предложението по предходното изречение 

трябва да съдържа елементите по чл.4 ал.1 т.т. 1-5. По решение на Настоятелството, в 

тези случай може да се поиска становище от АС. 

 Чл.6.(1) В случаите, когато стипендията или стипендиантска програма се 

учредяват с дарствен акт, при условия за учредяване и присъждане посочени от 

дарителя, дарственият акт за  учредяване на стипендията, съответно на 

стипендиантската програма се приема след предварително одобряване от 

Настоятелството на условията за тяхното учредяване и присъждане. За условията на 

учредяване и присъждане на стипендията или стипендиантскта програма, 

Настоятелството може да поиска становище от АС. 

 (2) В случаите по ал.1, когато дарственият акт е за учредавяне на стипендии или 

стипендиантска програма, без  предварително определени от дарителя условия, или 

когато дарственият акт е безусловен в полза на ВСУ, приемането на стипендиантска 

програма и условията за учредяване на стипендии, финансирани със средствата от 

дарението, се приемат по реда на чл.5 ал.1 от АС и се внасят за утвърждаване от 

Настоятелството. 

 VІ.ПРИСЪЖДАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

 Чл.7.(1) Кандидатите за стипендии, могат подават заявленията си, във Фронт 

офиса или пред Студентския съвет, ведно с документите доказващи условията за 

присъждане на стипендия, посочени в решението по чл.4 ал.1, и в срокът, определен в 

същото. 



 (2) Документите по ал.1 могат да бъдат подадени и по електронен път, както и 

по пощата или чрез куриер. 

 Чл.8.(1) Най-късно в седмичен срок, преди изтичане на срока за подаване на 

документи от кандидатите за стипендии, Ректорът на ВСУ издава заповед, с която 

назначава временна Комисия за оценка и класиране на кандидатите за стипендия. Със 

заповедта се определя броят на членовете на Комисията, техният персонален състав, 

начинът на вземане на решения, срокът на действие и правомощията им. В Комисията 

задължително участва и представител на Студентския съвет. 

 (2) Най–късно в петдневен срок, след изтичане на срока за кандидатстване, 

подадените във Фронт офиса и пред Студентския съвет документи, се предават на 

Комисията, разпределени по видове стипендии.  

 (3) В седмичен срок след предаването на документите, Комисията разглежда 

документите и взема решение, с което предлага на АС за разглеждане заявленията на 

кандидатите за стипендии, които удовлетворяват изискванията за учредяване на 

стипендия или участие в стипендиантска програма, както и проект за класирането им 

по видове стипендии. В протокола от заседанието Комисията изрично посочва мотиви, 

когато се отказва включването, на кандидат за стипендия, в класирането. 

 (4) На първото си заседание след депозиране на решението на Комисията, АС се 

произнася, като определя персонално лицата, на които да бъдат учредени стипендии, 

вида, размера и срока на стипендията. В протокола от заседанието на АС, се посочват 

изрично мотиви, когато се отказва включването, на кандидат за стипендия в 

класирането, независимо от това дали същите съвпадат или не с тези на Комисията. 

 (5) Решението на АС за класирането на кандидатите за стипендии се обявява на 

интернет страницата на ВСУ в едно с мотивите, които се предоставят в писмен вид на 

председателя на Студентския съвет.  

 (6) Решението на АС за класиране на кандидатите за стипендии подлежи на 

обжалване в двуседмичен срок от обявяването му пред Настоятелството на ВСУ. 

 (7) Настоятелството разглежда решението на АС в едно с постъпилите срещу 

него жалби на свое редовно заседание, но не по- късно от месечен срок от заседанието 

на АС, като се произнася по подадените жалби, утвърждава окончателното класиране 

на кандидатите за стипендии и учредява стипендията за всеки от утвърдените 

кандидати. Ако срещу решението на АС няма подадени жалби, Настоятелството може 

да утвърди класирането и да учреди стипендиите и неприсъствено по реда на чл.9 ал.9 

от ПУД ВСУ. 

 VІІ.УСВОЯВАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ. 

 Чл.9. Учредените стипендии се изплащат на основание заповед на Президента на 

ВСУ. Президентът на ВСУ издава заповедта за изплащане на учредените стипендии 

най- късно в седмичен срок след заседанието на Настоятелството. 



 Чл.10.(1) Студентът може да получава учредената в негова полза стипендия, ако 

е заплатил семестриалната си такса  и се е записал за съответния семестър в обявените 

за това срокове. Това условие е в сила за всеки от семестрите, за които е учредена 

стипендията. Изплащането на стипендията може да бъде спряно за съответния 

семестър, докато не бъде изпълнено условието по предходното изречение. 

 (2) Стипендията се изплаща, в определения в условията на учредяването ѝ срок и 

на дати посочени в заповедта на Президента по чл.9. 

  

 Чл.11.(1) Студентите губят правото си стипендия, същата може да им бъде 

отнета или да бъде прекратено нейното изплащане в следните случаи: 

 1. стипендията може да бъде отнета при грубо нарушаване на правилата на 

академичната етика в отношенията към студентите, преподавателите или 

администрацията на ВСУ или при системно нарушаване на вътрешните правила на 

ВСУ; 

 2. изплащането на стипендията може да бъде прекратено ако в срока, за който 

същата е учредена, отпаднат съществени условия за нейното учредяване; 

 3. правото  на стипендия  изцяло или отчасти се губи, ако същата или част от нея  

не бъде получена от студента до крайната дата на срока, за който е учредена или в 

същия срок не бъде изпълнено условието по чл.10 ал.1; 

 (2) За констатирането на обстоятелствата по ал.1 т.т.1 и 2, Ректорът на ВСУ 

извършва проверка, резултатите, от която внася за разглеждане от Комисията по етика 

и академично единство. Със заповедта за извършване на проверка се спира 

изплащането на стипендията. Ректорът внася предложението на Комисията за отнемане 

на стипендията или за прекратяване на нейното изплащане за разглеждане от АС.  

 (3) Ректорът издава заповед за възобновяване изплащането на стипендията в 

случаите, когато Комисията не направи предложение за отнемане или прекратяване на 

стипендията, както и при отмяна на решението на АС от Настоятелството. 

 (4) Решението на АС, с което се приема предложението на Комисията за 

отнемане на стипендията или прекратяване на нейното изплащане подлежи на 

обжалване в двуседмичен срок пред Настоятелството. 

  (5) Обстоятелствата по ал.1 т.3 се констатират от Ректора, на основание доклад 

от ФСО на ВСУ. 

 

 VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ. КОНТРОЛ ВЪРХУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТИПЕНДИАНСКИТЕ ПРОГРАМИ. 

 

 Чл.12.(1) За набиране на средства, с които да бъдат изплащани учредени 

стипендии и финансирани стипендиантски програми, Настоятелството на ВСУ 

учредява  Фонд „Студентски стипендии”, средствата, по който се набират по специална 

аналитична сметка, водена от ФСО на ВСУ. Със средствата от Фонда се разпорежда 

Президента на ВСУ, въз основа на решението на Настоятелството по чл.4 ал.1. 

  

 Чл.13. Средствата по Фонд „Студентски стипендии” не участват във 

формирането на бюджета на ВСУ. 

  

 Чл.14. Ректорът на ВСУ организира контрола и следи за ефективното използване 

на средствата от Фонд „Студентски стипендии” и за постигане на целите на 

стипендиантските програми. 

  



 Чл.15. В годишния отчет пред Настоятелството, Ректорът задължително включва 

и доклад относно набраните средства по Фонд „Студентски стипендии”, броя на 

учредените и финансирани стипендии, целите, за които са били учредени, степента на 

тяхното постигане и предлага за обсъждане основните насоки на стипендиантските 

програми за следващата година.  

 

 ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

 Чл.16. Настоящите Процедурни правила са приети с решение № 9/28.11.2019 г. 

на Настоятелството на ВСУ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА  

ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 


