СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ
1. Право да кандидатстват за стипендии за успех имат студенти в редовна форма
на обучение (образователно-квалификационна степен „бакалавър” след средно
образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше
образование – държавна поръчка и платено обучение), обучаващи се в приоритетни
професионални направления, утвърдени с Постановление № 64 на Министерския съвет от
25 март 2016 г., които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на
семестъра, за който кандидатстват и чийто среден успех от предходните два семестъра е не
по-нисък от добър (4.00), както следва:
• ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – право да кандидатстват имат студенти от всички
специалности на факултета;
• ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - право да
кандидатстват имат студенти от всички специалности на факултета;
• БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - право да кандидатстват имат студенти от
всички специалности на факултета;
• ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ - право да кандидатстват имат
студенти, обучаващи се в специалностите: Екохимия, Инженерна химия и съвременни
материали, Компютърна химия, Химия, Химия и английски език, Химия и информатика,
Ядрена химия (без студенти, обучаващи се в специалност Фармация);
• ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - право
да кандидатстват имат студенти от всички специалности на факултета;
• ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – право да кандидатстват имат студенти на
факултета, обучаващи се в специалностите: Педагогика и Неформално образование (без
студенти, обучаващи се в специалност Социални дейности);
• ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – право да кандидатстват имат студенти на
факултета, обучаващи се в специалностите: История и география и История и философия;
• ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ – право да кандидатстват имат
студенти на факултета, обучаващи се в специалностите: География и Геология.
2. Кандидатстването се извършва единствено чрез регистриране от студентите в
създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg с попълване на
индивидуален формуляр за стипендия за успех;
3. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва и подава при
инспектор „Студенти“ на съответния факултет. Така попълненият формуляр съдържа
уникален национален входящ номер и баркод;
4. Възражения от студенти за технически пропуски и/или несъответствия в
подадени и потвърдени формуляри относно тяхното отстраняване се подават в
Деловодството на Университета – 114 стая съгласно графика утвърден от Ректора.
Възражения, подадени след този срок, не се разглеждат.

СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ
1. Стипендии за специални постижения могат да получават само студентите в
редовна форма на обучение от всички професионални направления, (образователноквалификационна степен „бакалавър” след средно образование и образователноквалификационна степен „магистър“ след висше образование – държавна поръчка и
платено обучение), които са положили успешно всички изпити по учебен план до
началото на семестъра, за който кандидатстват, чийто среден успех от предходния
семестър е не по-нисък от добър (4.00) и които имат разработки или са участвали в
дейности в областта на науката, творческите дейности, педагогическите науки, иновациите
и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Представените или извършени
дейности, с които студентите участват трябва да са за периода на предходния или
текущия семестър.
2. Кандидатстването се извършва единствено чрез регистриране от студентите в
създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg с попълване на
индивидуален формуляр(и) за стипендия за специални постижения;
3. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва, заверява
при инспектор „Студенти“ на съответния факултет и заедно с доказателствата за
разработките или дейностите, с които кандидатства, се депозират в стая 239 на Ректората сектор „Студенти“.
4. Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендия за
специални постижения, могат да бъдат само в областта на висшето образование, в
което се обучават. Изключение от това правило са отличията за постигнати високи
резултати в национални и международни състезания (златен, сребърен или бронзов
медал), независимо от областта на висшето образование в което се обучава.
• При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите трябва да
представят копие на разработката или част от нея, задължително включваща първа и
последна страница както и други страници, от които да се вижда темата, името на
студента, датата и мястото на публикуване.
• Участието в конкретно събитие се доказва с медал, грамота, сертификат, или
друг официално издаден документ, издаден от компетентен орган, организиращ или
провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и други.
Кореспонденция по e-mail с организаторите на събитието не се счита за удостоверяващ
документ.
• При участие с разработки докладвани на научни сесии, семинари и конференции
организирани от СУ „Св. Кл. Охридски“, студентът представя и служебна бележка, в
която е посочено, че участието не е задължително по учебен план и не е финансово
обезпечено. (служебна бележка №1)
• При участие с разработки или дейности в научни, образователни, културни и
други организации, студентът представя и служебна бележка, в която е посочено, че
участието не е финансово обезпечено. (служебна бележка №2)
5. Не се допуска кандидатстване за стипендия за специални постижения с:

• Разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план,
или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет
или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на
студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа);
• Разработка, която е получила финансиране по друг проект, програма или каквато
и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, трудов или
граждански договор, бюджета на ЕС или друга донорска програма;
• Разработка, която е изготвена в резултат от проведена студентска практика
(лятно училище, академия), учебен стаж в реална работна среда или в рамките на
студентска мобилност по международни програми (Еразъм + и др.);
• Грамота за участие в конкретно събитие, като доброволец, слушател или
организатор на същото, без да има авторски или научен принос за това;
• Със сертификати за степен на владеене на чужд език;
• Публикации в социални мрежи, блогове неофициализирани новинарски и
авторски сайтове, електронни издания без редакционна отговорност.
6. Критерии за кандидатстване и предоставяне на стипендии за специални
постижения на студенти от изброените факултети:
6.1.
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Не се допуска кандидатстване със сертификат за участие в конкретно събитие, като
слушател или организатор на същото, правни консултации, в които няма авторски принос
или липсва научна стойност или с резюмета на закони.
6.2.
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ И ФАКУЛТЕТ ПО
КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Не се допуска кандидатстване с преводи, направени в рамките на обучителни
програми и семинари.
6.3.
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Студентите от специалност Археология не могат да кандидатстват със служебни
бележки за участие в археологически разкопки и теренни практики.
6.4.
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Когато се кандидатства с разработен от студентите софтуер, да се прилага резюме до 250
думи със следната структура:
• цел на разработката;
• обосновка на необходимостта (ползата) от разработката;
• описание на разработените функционалности;
• използвани технологии;
При кандидатстване с научни или други публикации, които са разработени в съавторство,
да се опише (с 2-3 изречения) каква част от работата е извършена от кандидата.
6.5.
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
Студентите от специалност Изобразително изкуство могат да кандидатстват с:

• Награди от международни изяви (изложби, фестивали и др.), награди от изяви от
национално ниво или награди и грамоти за участие от местни (локални) събития и
организации;
• Самостоятелни изложби и участие със самостоятелни изяви в арт форуми в
чужбина, самостоятелни изложби в известни галерии и самостоятелни изяви в значими арт
форуми в България или самостоятелни изяви на локално ниво – изложби, пърформанси,
видео прожекции в училища, читалища и други подобни;
• Участия в групови изложби или групово участие в арт форуми в чужбина,
участия в междууниверситетски или междуфакултетски изяви в България или групови
изяви на локално ниво.
Студентите от специалност Музика не могат да кандидатстват с:
• медийни или звукозаписни реализации, които са обект на продуцентски договор
или издателски авторски или сродни права;
• участие или ръководство на вокални формации или танцови ансамбли без
конкурсен елемент;
• участия в стажантски програми, устни дискусии, майсторски класове, летни
лагери, школи и други, свързани с обогатяване и разширяване на теоретичните знания или
професионални умения и компетентности на кандидатите;
• участие в концерти, събори, празненства, музикални фестивали и форуми без
призирани награди;
• организиране на културно-посветни мероприятия и прояви, свързани с
образованието, музиката и културата за насърчаване и усъвършенстване на творческите
възможности и таланти на кандидатите.
Студентите от специалност Физическо възпитание и спорт могат да
кандидатстват с грамоти, медали и отличия от Национални и международни състезания и
олимпиади
6.6.
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Студентите не могат да кандидатстват с:
• материали, които са публикувани по време на задължителния летен стаж, който
е включен в учебните планове на специалностите във ФЖМК или проекти по време на
стажа в ПР агенции и издателства;
• публикации или участие в проекти, които са платени по Европейски програми;
• публикации или проетки, които са изготвени по време на упражнения или
практикуми, включени в учебните планове на специалностите във ФЖМК.
6.7.
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
• Студенти от Медицински факултет, обучаващи се в образователноквалификационна степен „магистър“ след средно образование, не могат да участват с
разработки, които са част от задължителните учебни практики след VI и VII семестър и от
преддипломния учебен стаж през XI и XII семестър;
• Студенти от медицински факултет, обучаващи се в образователноквалификационната степен „бакалавър“, не могат да участват с разработки, които са част
от задължителните учебни практики в курса на обучението.

§1.Възражения от студентите по повод технически пропуски и несъответствия в
подадените и потвърдени формуляри се подават в Деловодството на Университета – 114
стая съгласно графика утвърден от Ректора. Възражения, подадени след този срок, не се
разглеждат;

§2.
Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на
стипендии за целия период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените
суми.
§3. Подробна информация е достъпна на интернет страницата на проекта:
http://eurostipendii.mon.bg/
§4.. Настоящите правила се изготвят и утвърждават на основание чл. 4, ал. 2 от
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“,
ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

