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ВИСШЕ  ВОЕИНОМОРСКО  УЧИЛИЩЕ  „Н. Й. ВАПЦАРОВ" 
9002 варна, ул. „в. Друмев" 73, мел. 052/632-015, факс  052/303-163 

FгLпMAктs suмus~~ 

ЗАПОВЕД  
НА  ИАчАЛниКА  НА  ВВМУ  „НИКОЛА  Й. вАтЩАРОВ' 

~.1/1. 2020 г. 	 №   ОС  363 	 гр. Варна  

СЪДЪРЖАНИЕ: Определяне  на  условията, реда  и  сроковете  за  кандидатстване  
и  предоставяне  на  стипендии  във  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" за  
зимен  семесrьр  на  учебна  2020-2021 година  

На  основание  чл. 55, ал. 4 от  Закона  за  отбраната  и  въоръжеинте  сили  на  
Република  България, Постановление  на  Министерски  съвет  №  90/26.05.2000 г. за  
условията  и  реда  за  предоставяне  на  стипендии  на  студентите, докторантите  и  
специализантите  от  държавните  висши  училища  и  научни  организации, Заповед  
на  минисrьра  на  отбраната  на  Република  България  №  ОХ-809/20.12.2007 г., 
Правила  за  отпускане  на  стипендии  във  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров" и  решения  на  
Академииния  съвет  на  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров", протоколи  №  126/28.07.2020 г. и  
№  132/29.10.2020 г., 

ЗАПОВЯДВАМ  

1. Стипендии  да  се  отпускат  на  курсанти  и  студенти  - български  граждани  
и  граждани  на  държави  - членки  на  Европейския  съюз  и  на  Европейското  
икономическо  пространство, обучаващи  се  в  редовна  форма  на  обучение, с  
изключение  на  студентите, приети  по  реда  на  чл. 9, ал. 3, т. 6, буква  „б" и  чл. 21, 
ал. 2 и  3 от  Закона  за  висшето  образование, както  следва: 

а) за  отличен  успех  или  
б) социална  стипендия. 
2. Стипендии  да  се  отпускат  на  студенти, докторанти  и  специализанти  - 

чужденци, приети  за  обучение  по  междуправителствени  спогодби  за  
образователен, научен  и  културен  обмен  или  по  актове  на  Министерския  съвет, 
когато  отпускането  на  стипендии  е  изрично  предвидено  в  тях. 

3. Стипендии  в  размер  на  100 лв. да  се  отпускат  на  курсанти  и  студенти  - 
български  граждани, приети  за  обучение, в  годината  на  придобиване  на  средно  
образование, по  реда  на  чл. 9, ал. 3, т. 6, буква  „а" от  Закона  за  висшето  
образование  в  редовна  форма  по  специалности  от  професионално  направление  
„Транспорт, корабоплаване  и  авиация", когато  отговарят  на  едно  от  следните  
условия: 

3.1. индивидуалният  резултат  от  държавния  зрелостен  изпит  по  учебния  
предмет  Български  език  и  литература  е  в" 10 на  сто  от  най-високите  резултати  за  
страната  за  учебната  година  на  придобиване  на  средно  образование  и  



индивидуалният  резултат  от  втория  задължителен  държавен  зрелостен  изпит  или  
от  задължителния  държавен  изпит  за  • придобиване  на  професионална  
квалификация  е  равен  или  е  над  средния  за  страната  резултат  от  съответния  изпит  
за  учебната  година  на  придобиване  на  средно  образование; 

3.2. индивидуалният  резултат  от  държавния  зрелостен  изпит  по  учебния  
предмет  Български  език  и  литература  е  равен  или  е  над  средния  за  страната  за  
учебната  година  на  придобиване  на  средно  образование  и  индивидуалният  
резултат  от  втория  задължителен  държавен  зрелостен  изпит  по  учебния  предмет  
Математика, Физика  и  астрономия  или  Химия  и  опазване  на  околиата  среда  е  в  30 
на  сто  от  най-високи  резултати  за  страната  от  съответния  държавен  зрелостен  
изпит  за  учебната  година  на  придобиване  на  средно  образование. 

4. За  стипендия  могат  да  кандидатстват  само  курсанти  и  студенти, които  са  
положили  успецпіо  всички  изпити  по  учебен  план. Успепп3о  положен  е  изпит  с  
оценка  различна  от  „слаб  2.00. 

5. Курсантите  и  студентите  нямат  право  на  стипендия, когато: 
- прекъсват  или  повтарят  учебна  година  или  семестър, с  изключение  на: 
а) повтарящите  поради  болест; 
б) курсантките  и  студентките  майки, повтарящи  поради  бременност, 

раждане  и  отглеждане  на  дете; 
в) повтарящите  след  прекъсване  със  заверени  семестри  и  положени  изпити  

поради  промяна  в  учебните  планове  и  програми; 
- средният  им  успех  от  предходните  два  семесrьра, а  за  първата  учебна  

година  - от  първия  семестър  е  по-нисък  от  „добър  4.00. Това  ограничение  не  се  
спазва  за  несемейни  курсанти  и  студенти  без  двама  родители; студенти  с  трайни  
увреждания; курсанти  и  студенти  с  двама  родители  с  трайни  увреждания; 
курсанти  и  студенти  с  един  родител, който  е  с  трайни  увреждания; курсанти  и  
студенти, които  към  момента  на  навършване  на  пълнолетие  са  с  предприета  мярка  
за  закрила  по  реда  на  Закона  за  закрила  на  детето  - настаняване  в  приемно  
семейство, социална  услуга  от  резидентен  тип  или  специализирана  институция; 
курсантки  и  студентки  майки  с  дете  до  б-годишuа  възраст; курсантите  и  
студентите  бащи  с  дете  до  б-годишна  възраст, когато  майката  не  е  студентка, 
починала  е  или  упражняването  на  родителските  права  е  предоставено  на  бащата  
курсант/студент; чуждестранни  студенти, приети  по  актове  на  Министерския  
съвет  - за  първата  година  на  обучението, ако  са  граждани  на  Република  Албания, 
Република  Косово, Република  Молдова, Република  Северна  Македония, Украйна  
и  Република  Сърбия; чуждестранни  курсанти  и  студенти, приети  по  
междуправителствени  спогодби  за  образователен, научен  и  културен  обмен; 

- са  се  преместили  от  една  специалност  в  друга  или  от  едно  учебно  
заведение  в  друго, за  учебните  години  (семестри), които  повтарят  поради  
преместването, ако  през  съответните  години  (семестри) са  получавали  стипендия; 

- се  обучават  едновремеино  по  две  специалиости  (втора  или  нова  
специалност) - за  вторатаlновата  специалност; 

- са  чуждестранни  студенти  - за  времето, през  което  отсъстват  от  учебни  
занятия  по  причини, различни  от  уважителните. цважителни  причини  са: участие  
в  учебна  плавателна  практика, удостоверено  с  дневник  за  плавателна  практика; 



заболяване, за  което  своевременно  е  представен  болничен  лист; националните  
празници  на  съответната  държава  съгласно  нейното  законодателство  

6. Стипендия  за  отличен  успех  да  се  отпуска  на  курсанти  и  студенти  със  
среден  успех  „отличен  5.50" и  по-висок  от  предходния  семесrьр. 

7. Социална  стипендия  да  се  отпуска  на: 
- несемейните  курсанти  и  студенти  без  двама  родители; студенти  с  трайни  

увреждания; курсанти  и  студенти  с  двама  родители  с  трайни  увреждания; 
курсанти  и  студенти  с  един  родител, който  е  с  трайни  увреждания; курсанти  и  
студенти, които  към  момента  на  навършване  на  пълнолетие  са  с  предприета  мярка  
за  закрила  по  реда  на  Закона  за  закрила  на  детето  - настаняване  в  приемно  
семейство, социална  услуга  от  резидентен  тип  или  специализирана  институция; 
курсантките  и  студентките  майки, с  деца  до  6-годишна  възраст  и  курсантите  и  
студентите  бащи  с  дете  до  6-годишна  възраст, когато  майката  не  е  студентка, 
починала  е  или  упражняването  на  родителските  права  е  предоставено  на  бащата  
курсант/студент. 

8. Определям  документи, срокове  и  ред  за  кандидатстване  и  критерии  за  
получаване  на  стипендии  от  студентите  през  зимен  семесrьр  на  учебната  
2020/2021 г., катсто  следва: 

8.1. За  отпускане  на  стипендия  курсантите  и  студентите  да  подават  
заявление-декларация  по  образец  като: 

8.1.1. При  кандидатстване  за  стиптендия  по  т. 1, буква  „а" и  т. 2 да  не  попълват  
т. 2 и  т. 3 от  заявлениетo-декларация  по  образец; 

8.1.2. При  кандидатстване  за  стипендия  по  т. 1, буква  „б" задътлкителио  да  
прилагат  необходи vд3те  документи, удостоверявацщ  основаинето  за  получаване  на  
стилендията; 

8.1.3. При  кандидатстване  за  стишендия  по  т. 3 да  не  попълват  т. 2 и  т. 3 от  
заявлеинетo-декларация  по  образец, но  зад•ыnкителио  да  прилагат  диплома  за  средно  
образоваине. 

8.2. В  сумата  на  доходите  на  отделните  членове  на  семейството  да  се  
включват  всички  получени  от  курсанта/студента  и  другите  членове  на  
семейството  му  за  предходните  6 месеца  доходи  от: брутни  заплати, включително  
обезщетения  за  временна  нетрудоспособност , без  командировъчните  пари  на  
работещите  в  страната  и  допълнителните  плащания  по  чл. 19, ал. 2, т. 4 от  Закона  
за  облагане  доходите  на  физическите  лица; пенсии, без  добавките  за  чужда  помощ  
на  кората  с  трайни  увреждания; обезщетения  за  безработица  и  социални  помощи; 
месечни  добавки  и  месечин  помощи  за  деца; наеми; присъдени  издръжки; 
хонорари; стипендии, без  получаваните  от  декларатора  и  членове  на  неговото  
семейство  по  силата  на  заповедта  на  минисrьра  на  отбраната  на  Република  
България  относно  условията  и  реда  за  предоставяне  на  стипендин  на  учащите  се  
във  военните  училища  и  ученическите  стипендии; rьрговия; продажба  на  
селскостопанска  продукция; занятие; свободни  професии; дивиденти  от  акции  и  
други  доходи. Декларираните  доходи  се  удостоверяват  със  съответни  документи. 

8.3. Курсантите  и  студентите  могат  да  кандидатстват  и  за  стипендия  за  
отличен  успех  и  за  социална  стипендия, но  могат  да  получат  по  свой  избор  само  
една  от  тях. 



8.4. Курсантите  и  студентите  могат  да  кандидатстват  и  получават  стипендия  
по  т. 3 независимо  от  това  дали  ще  получават  други  стипендии  по  реда  на  тази  
заповед. 

8.5. Документите  за  кандидатстване  за  стипендии  за  зимния  семестър  на  
учебната  2020-2021 година  да  се  подават  във  факултетните  канцеларии  (за  
студенти) и  в  канцеларията  на  отдел  „Учебна  дейност" (за  курсанти) в  срок  до  
06.11.2020 г. включително. 

8.6. Комплектите  с  документи  да  се  проверяват  от  служителите  във  
факултетните  канцеларии  и  в  канцеларията  на  отдел  „Учебна  дейност". 

8.7. Комисия, назначена  с  моя  заловед  №  ОС-349/17.12.2019 г., да  заседава  
и  класира  курсантите  и  студентите, одобрени  за  получаване  на  стипендия, в  срок  
до  16.11.2020 г. 

8.8. До  18.11.2020 г. комисията  да  ми  представи  протокол  от  заседанието  
си  съгласно  т.3.1.5. от  Правила  за  отпускане  на  стипендии  във  ВВМУ  „Н. Й. 
Вапцаров". 

8.9. До  20.11.2020 г. неодобрените  за  получаване  на  стипендии  студенти  
могат  да  подават  жапби  в  съответната  факултетна  канцелария, а  курсантите  - в  
канцеларията  на  отдел  „Учебна  дейност". 

8.10. До  24.11.2020 г., при  необходимост, комисията  да  проведе  второ  
заседание. 

8.11. Заповедта  за  изплащане  на  стипендиите  за  зимния  семесrьр  на  
учебната  2020-2021 година  да  ми  се  представи  до  26.11.2020 г. 

8.12. Стипендиите  да  се  изплащат  по  условия  и  ред, определени  в  т. 3.4. 
Условия  и  ред  за  изплащане  на  стипендии  от  Правила  за  отпускане  на  стипендии  
във  ВВМУ  „Н. Й. Вапцаров". 

8.13. Размерът  на  стипендиите  за  отличен  успех  и  на  социатпiата  стипендия  е  
определеният  със  Заповед  на  минисrьра  на  отбраната  на  Република  България  №  
ОХ-809/20.12.2007 г. 

8.14. Размерът  на  стипендиите  на  чуждестранни  студенти  по  т. 2 е, както  
следва: 

8.14.1 Когато  са  граждани  на  Република  Албания, Република  Косово, 
Република  Молдова, Република  Северна  Македония, Украйна  и  Република  
Сърбия  - 240 лв.; 

8.14.2. Когато  са  граждани  на  държави, извън  тези  по  т. 8.14.1 - в  размер  
равен  на  размера  на  социалната  стипендия; определен  със  Заповед  на  министъра  
на  отбраната  на  Република  България  №  ОХ-809/20.12.2007 г. 

9.1. Планираните  съгласно  т. 3.1.7. от  Правила  за  отпускане  на  стипендии  
във  ВВМУ  средства  да  се  разпределят  както  следва: 

- социални  стипендии  - без  ограничения; 
стипендии  по  т. 3- без  ограничения; 
стипендии  за  студенти  по  ПМС  103/1993 - без  ограничения; 
стипендии  за  отличен  успех  на  курсанти  - без  ограничения; 

- стипендии  за  отличен  успех  на  студенти, редовна  форма  на  обучение  - 75 
броя  стипендии, разпределени  по  квоти  пропорционално  на  броя  действащи  
студенти  (II, III и  IV курс) в  редовна  форма  на  обучение, субсидирано  от  



държавата  в  съответното  професионалнл  направление  или  специалност  от  
регулираните  професии, а  именно: 
№  професионално  направление  

или  специалност  от  
регулираните  професии  

брой  студенти, 
редовна  форма  
на  обучение  / % 

брой  стипендии  

1.  Корабоводене+Речно  
корабоплаване  

495 / 42% 31 

2.  Корабни  машини  и  механизми  148 / 13% 10 
3.  Електрообзавеждане  на  кораба  78 / 7% 5 
4.  ПН  5.5 ТКА  296 / 26% 20 
5.  ПН  5.3 ККТ  143 / 12о/о  9 

ОБЩО  116О  / 100°/о  75 

9.2. Класирането  да  се  извърши  въз  основа  на  успеха  по  низходящ  ред. 
9.3. В  случай, че  броят  на  кандидатствалите  или  отговарящите  на  

условията  за  получаване  на  стипендия  в  някое  професионално  направление  или  
специалност  от  регулираните  професии  е  по-малък  от  определената  квота, то  
останалият  брой  стипендии  да  се  преразпредели  по  всички  останали  
професионални  направления  и/или  специалности  от  регулираните  професии  по  
низходящ  ред  на  успеха  от  предходния  семесrьр. Кандидатите  с  еднакъв  
минимален  успех  от  предходния  семестьр  се  класират  по  низходящ  ред  на  успеха  
им  от  зимен  семестър  на  учебната  2019/2020 година. 

10. Настоящата  заповед  отменя  моя  заповед  №  ОС-292/14.09.2020 г. 

Контрол  по  изпълнението  й  възлагам  на  Заместник-началника  по  учебната  
и  научната  част  и  на  началинка  на  отдел  „Финанси". 

НАЧАјпIИIС  НА  ВВМУ  „HI3IСОЛА  Й. В  

ФЛОТИЛЕН  АДМИРАЛ  ПРОФ. Д.В.Н. 	КОЯН  МЕДНRКАРОВ  
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