СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
ПРОФ.ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

П Р АВ ИЛ А
ЗА ОТПУСКАНЕ НА НАГРАДИ И ПОМОЩИ НА УЧАЩИТЕ СЕ В
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
за учебната 2018/2019 година

Настоящите правила за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ са
приети на заседание на комисията по стипендии, награди и помощи за учебната
2018/2019 г., назначена със заповед на Ректора № РД-19-116 от 30.04.2018 г., протокол
№ 1 от 17.10.2018г.
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I.Общи положения
Чл.1. (1) Тези правила определят реда и условията за отпускане на награди и
помощи на учащите се в СУ „Св. Климент Охридски”.
(2) Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната,
научноизследователската, спортната и други, свързани с дейността на
Университета.
(3) Помощи се отпускат на учащите се в тежко материално състояние.
Чл.2. (1) Награди и помощи се отпускат само на учащи се от редовна форма на
обучение, държавна поръчка, записани за съответния семестър, но не по-късно
от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавния изпит
или защитата на дипломната работа;
(2) Общата сума на наградите и помощите е до 10 на сто от одобрените с
бюджета средства за изплащане на стипендии, за съответната учебна година.
(3) Награди и помощи не се отпускат на учащи се от редовна форма на
обучение, на които са наложени административни наказания от Университета, в
семестъра, за който е направено предложението за отпускане на награда или
помощ.
Чл.3. Отпускане на помощи и награди за един студент, независимо от
основанието, става веднъж на учебна година.
Чл.4. Ректорът отпуска помощи и награди по предложение на Комисията по
стипендии, награди и помощи в размер до 300,00 лв.
Чл.5. Наградите и помощите се съгласуват със Студентски съвет чрез неговите
представители в Комисията по стипендии, помощи и награди.
Чл.6. Заповедта на Ректора за отпускане на помощи и награди се извършва само
на каса № 5, Паричен салон, Ректорат.
II. Ред и условия за присъждане на награди
Чл.7.(1) Студентът/докторантът е постигнал признат успех в научноизследователската или спортната дейност, удостоверен с официален документ;
(2) Студентът/докторантът е постигнал успехи в други дейности, които са
свързани с предмета на дейност на Университета или съдействат за повишаване
на неговия авторитет и престиж.
Чл.8 (1) Предложенията за награди се правят от:
1. Академическия съвет;
2. Ректорския съвет;
3. Факултетите / департаментите;
4. Студентския съвет.
(2) Предложенията за награди се подават в Деловодството на
Университета, разглеждат се от Комисията по стипендии, помощи и награди,
която оформя становището си в доклад до Ректора на Университета.
(3) Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на
наградите въз основа на предложението на Комисията.
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III.Ред и условия за отпускане на помощи
Чл.9. (1) Право да кандидатстват за помощи имат учащите се в редовна форма,
държавна субсидия, които са:
1.
Кръгли сираци до 26-годишна възраст – 300,00 лв.;
2.
С намалена трудоспособност над 50% – 300,00 лв.;
3.
Студенти от семейство с три и повече учащи деца – 200,00 лв.;
4.
Студентско семейство с три и повече деца – 300,00 лв.;
5.
Самотни майки с деца до 6-годишна възраст, при баща неизвестен –
300,00 лв.;
6.
Студенти с други специфични случаи на тежко материално положение
(пострадали от природни бедствия; семейства, обект на социално подпомагане;
студенти до 26-годишна възраст, които до пълнолетието си са отглеждани в
домове за лица, лишени от родителска грижа деца; и други) - до 300,00 лв.;
(2) За отпускането на помощи се представят следните документи:
1. Заявление по образец с подробно изложение на основанията за отпускане на
помощ.
2. Документи, удостоверяващи и/или подкрепящи основанията:
•
По т.1 – смъртни актове на двамата родители;
•
По т.2 – решение на ТЕЛК;
•
По т.3 и т.4 – документи, удостоверяващи семейното положение; актове
(удостоверения) за раждане;
•
По т.5 – удостоверение за раждане на детето;
•
По т.6 – документи за доходите на семейството за предходните шест
месеца преди месеца, в който се подава молбата, и други удостоверяващи
документи по преценка на студента/докторанта;
(3) Документите за помощи се подават на тримесечие в Деловодството на
Университета в следните срокове:
1. от 05 ноември до 16 ноември 2018г.
2. от 07 януари до 18 януари 2019г.
3. от 25 март до 05 април 2019г.
4. от 03 юни до 14 юни 2019г.
(4) Извън определените срокове, молби не се приемат и не се разглеждат.
IV.Определяне и получаване на помощите
Чл.10.(1) Направените предложения и молби за помощи се разглеждат от
Комисията в рамките на месеца, в който са подадени. Работата на заседанията се
отразява в протокол.
(2) В правомощията на Комисията е да проверява служебно студентското
положение на предложените за награждаване, и на кандидатите за отпускане на
помощи, както да извършва проверки за истинността на подадените документи.
(3) Решенията по предложенията за награди и молбите за помощи се
вземат с обикновено мнозинство от комисията. Изготвя се протокол от
заседанието, след което се прави предложение до Ректора със списък на
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наградените лица и на лицата одобрени за получавана на помощи с предлаганите
суми.
(4) Изплащането на помощите става през месеците декември, февруари,
май и юли на каса №5, Паричен салон, Ректорат след 20-то число на месеца.
V. Награди, осигурени със средства на европейски структурни фондове
Чл.12. Студентите могат да получават награди, осигурени със средства на
европейските структурни фондове.
Чл.13. За наградите могат да кандидатстват студенти в редовна форма на
обучение.
Чл.14. Размерът на наградите и условията за предоставянето им се одобрява от
Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на
предложение на министъра на образованието и науката.
Чл.15. Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се
определят от министъра на образованието и науката.
Чл.16. Студентите могат да получават едновременно награди, осигурени със
средства от държавния бюджет и награди, осигурени със средства на
европейските структурни фондове.

Правилата за отпускане на награди и помощи в СУ „Св. Кл. Охридски“ са
приети от Комисията по стипендии, награди и помощи за учебната 2018/2019г.,
назначена със заповед № РД 19-116 от 30.04.2018г. и са утвърдени от Ректора.
Правилата определят реда, условията и размера на наградите и помощите,
които ще получават учащите се в СУ през учебната 2018/2019г.
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