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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ   
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА 

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ 
 

ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 
 

 

Глава първа 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящите правила се определят условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студенти във Висшето училище по 

застраховане и финанси, наричано по-нататък „висшето училище”. 

Чл. 2. По тези правила се предоставят: 

1. специална стипендия на студент в бакалавърската степен във 

висшето училище; 

2. специална стипендия на студент в магистърската степен във 

висшето училище; 
3. стипендии за отличен успех на студенти във висшето училище; 

4. индивидуални стипендии на студенти във висшето училище. 
 

 
 

Глава втора 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА 

СТИПЕНДИЯ НА СТУДЕНТ В БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ВЪВ 

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
 
 

Чл. 3. (1) Специалната стипендия е на името на доц. д-р Григорий  

Вазов и се предоставя ежегодно на лице, прието за студент във 

висшето училище в редовна форма на обучение по специалност в 

бакалавърската степен. 

(2) Стипендията е в размер на годишната такса за обучение в 

бакалавърската степен и може да се получава през целия срок на обучение в 

тази степен във висшето училище при условията на чл. 7, ал. 1. 

Чл. 4. Право за кандидатстване за специалната стипендия по чл. 3, 
ал. 1 имат лица, които са: 

1. български граждани; 

2. завършили   средно   образование   със  среден  успех най-малко 

отличен 5,50 или имат същия среден успех за предходната учебна година и 

първия срок на текущата учебна година, ако са ученици в последния 

клас на обучение в средно училище, за което се представя копие от 
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дипломата за средно образование или удостоверение за средния им успех, 

заверено от директора на училището; 
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3. представили две препоръки от свои учители или работодатели, 

ако са работили или участвали в доброволчески дейности, неправителствени 

организации и други структури. 

Чл. 5. (1) Лицето за получаване на специалната стипендия се 

определя чрез конкурс под формата на разработване на есе по конкретна 

тема. 

(2) Темите на есетата, изискванията за тяхното оформяне и срокове за 

представяне във висшето училище се обявяват ежегодно на  неговата 

интернет страница и чрез други средства за информиране на 

кандидат- студентите. 

(3) Авторите на есетата представят във висшето училище и 

документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 4, т. 2. 

Чл. 6. (1) Есетата се оценяват от комисия, определена със заповед на 

ректора на висшето училище, по следните критерии: 
1. оригиналност на разработеното есе; 

2. яснота и логичност на изложението в есето; 

3. умение за аргументиране на собствени идеи и виждания по темата 
на есето; 

4. стилово и техническо оформяне на есето. 

(2) Комисията определя най-добрите пет есета и провежда  разговори 

с техните автори за оценяване на самостоятелното разработване на 

съответното есе и възможностите им да покажат творческа и лична позиция 

по разработения проблем в есето. 

(3) На основата на оценките на есетата и проведеното събеседване с 

лицата по ал. 2 комисията предлага на ректора на висшето училище 

кандидата,  на   който    да   се   предостави    специалната    стипендия   за 
съответната учебна година, за което се издава негова заповед. 

(4) Копия от заповедта по ал. 3 се предоставят на дирекция „Учебна 

дейност” и отдел „Финансово-счетоводен” към висшето училище за 

отразяване на специалната стипендия в базата данни с финансова 

информация за студентите и в системата за административното им 

обслужване. 

Чл. 7. (1) Стипендията може да се получава от съответния студент 

през целия срок на обучение в бакалавърската степен във висшето училище, 

ако през предходната учебна година има: 

1. най-малко среден успех отличен 5,50; 

2. не повече от 10 натрупани наказателни точки по системата за 

санкциониране на провинения на студенти във висшето училище; 

3. участия с доклад/и на студентската научна конференция във 

висшето училище или в други външни  форуми за студенти; 

4. редовно заверени учебни семестри. 
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(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответни 

документи, изготвени от дирекция „Учебна дейност”, които се предоставят на 

ректора на висшето училище до края на текущата учебна година. 

(3) На основата на документите по ал. 2 ректорът на висшето 

училище издава заповед за продължаване получаването на специалната 

стипендия от съответния студент, копия от която се предоставят на 

дирекция „Учебна дейност” и отдел „Финансово-счетоводен” към висшето 

училище за осъщестяване на дейностите по чл. 6, ал. 4. 
 

 

Глава трета 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА 
СТИПЕНДИЯ НА СТУДЕНТ В МАГИСТЪРСКАТА СТЕПЕН ВЪВ 

ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

 

Чл. 8. (1) Специалната стипендия е на името на доц. д-р Григорий 

Вазов и се предоставя ежегодно на лице, прието за студент във висшето 

училище в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение по 

специалност в магистърската степен, по която се осъществява самостоятелно 

обучение от училището. 

(2) Стипендията е в размер на годишната такса за обучение в 

магистърската степен във висшето училище и се предоставя за всяка учебна 

година. 

Чл. 9. (1) Право за кандидатстване за специалната стипендия по чл. 8, 

ал. 1 имат лица, които са: 
1. български граждани; 

2. завършили бакалавърска степен със среден успех от дипломата за 

тази степен най-малко много добър 5,00; 

3. участвали с доклад/и на студентски научни конференции или в 

други младежки форуми; 

4. представили две препоръки от работодатели, ако са работили или 

участвали в доброволчески дейности, неправителствени организации и други 

структури. 

(2) Лицето за получаване на специалната стипендия се определя чрез 

конкурс по документи и събеседване. 

Чл. 10. (1) Кандидатите за специалната стипендия подават молба до 

ректора на висшето училище, към която прилагат: 

1. мотивационно писмо за избора на специалността, по която желаят да 

се обучават в магистърската степен във висшето училище; 

2. копия на дипломата и приложението към нея за придобитата 

бакалавърска степен; 
3. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 3. 

(2) Изискванията за съдържанието, оформянето и оценяването на 

мотивационните писма и сроковете за представяне на документите по ал. 1 

във висшето училище се обявяват ежегодно на неговата интернет страница. 

 



 5 

Чл. 11. (1) Документите по чл. 10, ал. 1 се разглеждат и оценяват от 

комисия, определена със заповед на ректора на висшето училище. 

(2) Комисията определя първите пет кандидати за специалната 

стипендия, които отговарят на условията по чл. 9, ал. 1 и провежда 

събеседване с тях. 

(3) На основата на подадените документи по чл. 10, ал. 1 и 

проведеното събеседване с кандидатите комисията предлага на ректор на 

висшето училище кандидата, на който да се предостави специалната 

стипендия за съответната учебна година, за което се издава заповед от него. 
(4) Копия от заповедта по ал. 3 се предоставят на дирекция  „Учебна 

дейност” и отдел „Финансово-счетоводен” към висшето училище за 

осъщестяване на дейностите по чл. 6, ал. 4. 

(5) Ако предложеният кандидат по ал. 3 се е записал за студент в 

магистърската степен във висшето училище преди решението на комисията и 

заплатил таксата за обучение в тази степен, тя се връща на студента или 

приспада  от  дължимата  такса  за  следващия  период  на  обучение,  ако  не 
продължи да получава специалната стипендия. 

Чл. 12. (1) Стипендията може да се получава от съответния студент 

през целия срок на обучение в магистърската степен във висшето училище, 

ако през предходната учебна година има: 
1. най-малко среден успех отличен 5,50; 

2. не повече от 10 натрупани наказателни точки по системата за 

санкциониране на провинения на студенти във висшето училище; 

3. участия с доклад/и в студентската научна конференция във висшето 

училище или в други външни форуми за студенти; 

4. редовно заверени семестри. 

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответни 

документи, изготвени от дирекция „Учебна дейност”, които се предоставят 
на ректора на висшето училище до края на текущата учебна година. 

(3) На основата на документите по ал. 2 ректорът на висшето училище 

издава заповед за продължаване получаването на специалната стипендия от 

съответния студент, копия от която се предоставят на дирекция „Учебна 

дейност” и отдел „Финансово-счетоводен” към висшето училище за 

осъщестяване на дейностите по чл. 6, ал. 4. 
 

 

Глава четвърта 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ 

ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ ОТ СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

 

Чл. 13. (1) Стипендиите за отличен успех са в размер на 10% от 

годишната такса за обучение на студентите в бакалавърската и 

магистърската степен във висшето училище. 

(2) Право на стипендии по ал. 1 имат всички обучаващи се студенти в 

редовна, задочна и дистанционна форма в бакалавърската и магистърската 

степен във висшето училище със среден успех за предходната учебна година 

най-малко отличен 5,50. 
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Чл. 14. (1) За предоставянето на стипендия за отличен успех студентите 

подават молби в дирекция „Учебна дейност” към висшето училище до края 

на месец юли на съответната учебна година. 

(2) Служител в дирекция „Учебна дейност” отбелязва в молбите по ал. 1 

средния успех на съответните студенти през предходната учебна година и се 

подписва за гарантиране на неговата достоверност. 
 

Чл. 15. (1) Молбите на студентите по чл. 14, ал. 1 се предоставят на 

ректора на висшето училище в срок до 1 септември на съответната учебна 

година за издаване на заповед за предоставяне на стипендии  за отличен 

успех на студенти в училището, която се изготвя от служител в дирекция 

„Учебна дейност”, като към нея се прилага списък на студентите със 

съответния среден успех за предходната учебна година. 

(2) Копия от заповедта по ал. 1 с приложения към нея списък на 

студентите  със  стипендия  за  отличен  успех  се  предоставят  на  дирекция 

„Учебна дейност” и отдел „Финансово-счетоводен” за отразяване на 

дължимите  от  тях  такси  в  базата  данни  с  финансова  информация  за 

студентите и в системата за административното им обслужване в срок до 20 

септември на съответната учебна година. 

Чл. 16. Намалените такси за обучение със стипендиите за отличен 

успех се заплащат от студентите в определените за това срокове. 
 

 

 

Глава пета 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ 

СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

Чл. 17. (1) Ректорът на висшето училище може да предоставя и 

индивидуални стипендии на студенти във висшето училище след подадена 

от тях молба в дирекция „Учебна дейност” в определен от него размер на: 

1. обучаващи се двама или повече членове на семейство във висшето 

училище; 
2. студенти без родители; 

3. студенти, които са служители във висшето училище или в конкретни 

корпоративни структури; 
4. други индивидуални случаи. 

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответни 

документи, представени от отделните студенти. 
Чл. 18. За предоставените стипендии в случаите по чл. 17, ал. 1 се 

издава заповед от ректора на висшето училище с приложен към нея списък 

на студентит с индивидуална стипендия, копия от която се предоставят на 

дирекция „Учебна дейност” и отдел „Финансово-счетоводен” към училището 

за осъществяване на дейностите по чл. 15, ал. 2. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Контролът по прилагането на настоящите правила се осъществява 

от заместник-ректора по учебната дейност и качеството на висшето 

училище. 
§ 2. Правилата се прилагат от началото на учебната 2017/2018 година. 

 

 

Правилата са приети на заседание на академичния съвет с Протокол 

№ 1 от 11.05.2017 г. 


