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ТРЕШНИ

ПРАВИЛА

за предоставяне на стипендии за специални постижения по проект
BGO5M20P001-2.003-0001 „ Студентски стипендии - фаза 1"

Чл. 1. Тези вътрешни правила определят условията за предоставяне на
стипендии за специални постижения във ВВМу „Н. Й. Вапцаров" по проект
BGO5M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии - фаза 1, осъществяван с

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд
и Европейския фонд за регионално развитие и са разработени в съответствие с

Инструкцията за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект
BGO5M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии - фаза 1 ".
Чл . 2. (1) Стипендии за специални постижения могат да получават курсантите и
студентите , обучаващи се в редовна форма на обучение, които имат разработки

или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите
дейности, иновациите , предприемачеството и спорта.
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(2) Разработките или извършваните дейности следва да са от областта на висше
образование , в която се обучават кандидати ~е за стипендия за специални
постижения .
(3)

Кандидатите

кандидатстване

за

специална

стипендия

документ (сертификат ,

прилагат

удостоверение ,

към

формуляра

служебна

за

бележка,

диплом, грамота и др .), доказващ участието им в съответните дейности или

разработка.
(4) Допуска се кандидатстване за стипендия за специални постижения с отличия
от национални и международни студентски научни олимпиади, както и от
спортни мероприятия с национално или международно ниво . Под отличия се

разбира класиране на призово място в крайното класиране на съответното
мероприятие . При участие в състава на отбор към формуляра за кандидатстване

кандидаrьт прилага и удостоверение (слу ~цебна бележка), издадена от
ръководителя (треньора) на отбора, удостоверяваща участието му в съответния
отбор .
(5) Не се допуска до класиране за стипендия за специални постижения кандидат,
който за разработката си или за участието си в съответните дейности, е получил
финансиране, независимо от източника на финансиране .

Чл . З. (1) При кандидатстване с разработка като доказателство за извършени
дейности към формуляра за кандидатстване може да бъде приложено копие от
самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и
последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на
кандидата).
(2) Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от
компетентен орган , организиращ или провеждащ олимпиади , национални и
международни състезания , както и от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" или друга научна
организация .
В случай , че удостоверяващия документ е издаден от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров",

но не е свързан с представяне на разработка на научен форум (научна
конференция/сесия), същият трябва да бъде съгласуван с поне двама членове на
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щатния академичен състав от катедра, в която се извършва научна дейност в
областта на представяната разработка.

(3) До класиране за стипендия за специални постижения не се допускат
кандидати , представили разработки или извършвали дейности , изисквани им 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/проект) или обучението на кандидата в дадена образователно квалификационна степен (дипломна работа).

Чл . 4. (1) Разработките или дейностите , с които се кандидатства за стипендии за
специални постижения , могат да бъдат само от текущия или предходния
семесrьр . Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече
от една стипендия за специални постижения .
(2) При наличие на съмнения в екипа от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", отговорен за
предоставяне на стипендии по проект BGO5M20P001-2.003-0001 „ Студентски
стипендии - фаза 1, относно дублиране на съдържанието на представяни за
различни разработки , с които се кандидатства , ръководителят му има право да
извърши допълнителна проверка . За извършването на допълнителната проверка

на ръководителя на екипа се указва съдействйе от специалисти (експерти) в
съответната област от състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" или други научни
организации . При констатиране на дублиране в разработкитс върху формуляра
(формулярите ) за кандидатстване до полето за тема на разработката се отбелязва
установеното дублиране , а кандидата губи право от кандидатстване за стипендия
за специални постижения за текущия семесrьр .
Чл . 5. Максималният брой стипендии за специални постижения, за които може

да кандидатства и да бъде класиран всеки кандидат се определя съгласно
Инструкцията за условията и реда за предоставяне на стипендии по проект
BGO5M20P001-2.003-0001 „ Студентски стипендии - фаза 1, утвърдена от
министъра на образованието и науката.
Чл . б. По всички останали въпроси , касаещи тiредоставянето на стипендии за
специални постижения във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" по проект BGO5M20P0013/5

2.003-0001 „ Студентски стипендии = фаза 1" се прилага Инструкцията за
условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BGO5M20P001-2.003=
,- ~.- , . .
,
министъра на
0001 „Студентски ~' '
~ у от
образованието и науката .
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