ПРАВИЛНИК
За условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, докторанти и
спициализанти от Национална художествена академия

Чл.1 С този правилник се уреждат условията и реда за предоставяне на сти пендии на студентите, докторантите и специализантите от Национална художесвена
академия.
Чл.2 Правилника е разработен на основание ПМС №90 от 26 май 2000 г. и изм.
и доп. направени в него, Закона за висшето образование и Правилника за дейноста на
НХА.
Чл.3 Стипендии се отпускат на учащите се редовна формана обучение от НХА
при условията и реда на изискванията на ПМС №90 от 26май 2000 год. и настоящия
правилник;
1. Студенти български граждани приети в НХА, с изключение на
студентите, приети по реда на чл.21 ал.2 от ЗВО
2. Докторанти в редовна форма на обучение – български граждани приет
в НХА, на места субсидирани от държавата, с изключение на
докторантите приети по реда на чл.21, ал. 4 от ЗВО;
3. Студенти, докторанти и специализанти- чужденци , приети за обучение
в НХА по междуправителствени спогодби за образователен, научен и
културен обмен или актове на Министерски съвет, когато
отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях;
4. Студенти и докторанти - чужденци, които постоянно пребивават в
Р.България, приети за обучение в НХА по реда на българските
граждани;
5. Студенти, докторанти и специализанти-граждани на държавите членове на Европейския съюз и Европейската икономическо
пространство, приети за обучение в НХА по реда на чл.68,ал.6 от
ЗВО.
Чл.4 Месечният размер на стипендията в НХА се определя със заповед на
Ректора по предложение на Студентски съвет в началото но всеки семестър, а за
стипендиите отпуснати на основание чл.3,ал.2 и ал.4 от ПМС 90/2000 г вид “С”
/социална стипендия/ в началото на всяка учебната година. Стипендията не може да
бъде по-ниска от 50 лв. и по-висока от 90 лв.
Чл.5 Право да кандидатстват за отпускане на стипендия имат студенти в НХА
със среден успех от предходните двя семестъра, съответно за първи курс от първи
семестър за двете образувателни степени - бакалавър и магистър, не по-нисък от добър
4.00, с изключение на студентите получаващи стипендия по чл.3, ал.2 и ал.4 от ПМС № 90
/ 26.05.2000 год..
Чл.6 Всички студенти имащи право да кандидатстват за стиендия подават
молба и декларация за доход по образец / приложение 1 и приложение 2 / към
настоящия правилник.
Чл.7 /1/ Стипендиите по успех /вид “У” / и стипендиите по доход /вид “Д”/се
отпускат със заповед на Ректора поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат
за 5 /пет/ месеца за всеки месец поотделно.
/2/ Стипендиите на основание чл.3,ал.2 и ал.4 от ПМС_№90 от 26 май
2000 г./ тип “С”/ се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който
е възникнало основанието за

получаването им със заповед на Ректора, и се и се изплащат за 12 месеца за всеки
месец поотделно.
Тези стипендии се отпускат без спазване ограниченията по чл.1,ал.2,т.2 от
ПМС № 90 / 2000г. и без да се изисква месечен доход на членовете на семейството за
предходните 6 месеца от момента на подаване на молбата.
Чл.9 Студенти, докторанти и специализанти – граждани на държавите –
членове на Европейското икономическо простронство, приети за обучение по реда на
чл.68,ал.6 от ЗВО, се предоставят стипендии при условията и по реда на ПМС №
90/2000 г., определени за българските студенти и този Правилник.
Чл.10/1/ Студенти – чужденци, приети за обучение в НХА по
междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по
актове на Министерски съвет, когато отпускането на стипендии е изрично
предвидено в тях получават стипендия от началото на първата година на обучени и
се изплащат за 12 /дванадесет/ месеца, за всеки месец поотделно ;
/2/ Чуждестранните студенти приети по актове на МС нямат право на
стипендии със среден успех от предходните два семестъра, а за първата учебна
година - от първи семестър по нисък от добър 4,00;
/3/Размерът на стипендията
на чуждестранните студенти,
включително и на тези приети за обучение в Р.България по Централноевропейската
програма за обмен в университетското образованиe / CEEPUS/ се определя със ПМС
№90 от 26 май 2000 г.;
/4/ Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през
което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на НХА.
Чл.11/1/ Български и чуждестранни докторанти и специализанти
получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата
или специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на
докторантурата и за времето, когато не са в Р.България с изключение на случаите
предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка;
/2/ Размерът на стипендиите се определя с ПМС №90 от 26май 2000 г.
Чл.12 При прекъсване на обучението на български и чуждестранни студенти,
докторанти и специализати, стипендията се спира от датата на заповедтта.
Чл.13 Студентите, докторантите и специализантите, които са прекъснали
учебната година или семестъра нямат право на стипендия за съответтните месеци, за
които са получавали стипендия преди датата на заповедта след въстановяване на
правата им.
Чл.14 Студенти, докторанти и специализанти напуснали обучението по
собствено желание или отстранени, с изключение на случаите по здравословни причини,
дължат връщането на получените суми за стипендии.
Чл.15 Студенти, които са се преместили от една специалност в друга нямат
право на стипендия за учебната година /семестъра/, който повтарят поради преместването,
ако през съответната година /семестър/ са получавали стипендия.
Чл.16 Отпускането на стипендии по успех и по доход на студентите обучаващи
се в НХА се извършва въз основа на два критерия:
 Среден семестриален успех от предходните два семестъра, съответно
за първи курс от първи семестър;
 Среден месечен брутен доход на член от семейството на студента за
предходните 6 месеца.
Чл.17 Броят на отпуснатите стипендии по успех и доход за българските
студенти и студентите – граждани на държавите членове на Европейски съюз и
Европейското икономическо пространство приети по реда на чл.68,ал.6 от ЗВО, с
изключение приетите по чл.21,ал.2 от ЗВО се определят на база утвърдената
държавна субсидия за сдтипендии с бюджета на НХА и определения месечен размер
на стипендиите, като се приспаднат:

 Сумата на изплатените до момента стипендии;
 Начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за
стипендии ;
 Сумата , необходима за изплащане на стипендиите на българските и
чуждестранни докторанти и специализанти;
 Сумата необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните
студенти
 стипендиите по чл.3, ал.2 и ал.4 от ПМС№ 90/2000 г./ социална от
вид”С”/
Чл.18 Броят на стипендиите за първи курс да са 15 процента от общия брой
отпуснати стипендии за успех и доход. Класирането за стипендии по успех и по доход
се извършва по същият ред, както за студентите от 2-ри до 5-ти курс, но
самостоятелно само за студентиту от първи курс.
Чл.19 Определеният брой стипендии съгласно чл.17 от настоящия
правилник се разпределят по факултети, пропорционално на общия брой български
студенти и студенти граждани на държавите на Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство приети за обучение по реда на чл.68 ал.6 от ЗВО, с
изключение на студентите приети по реда на чл.21, ал.2 от ЗВО.
Чл.20 Броят на стипендиите във факултетите се разпределят в
съотношение 70 % за стипендия за успех вид /“У”/ към 30% за стипендии за доход
вид /“Д”/ .
Чл.21 В класирането за стипендии по успех вид “У” участват студенти с
успех не по- нисък от 5,50 и брутен месечен доход на член от семейството до 600 лв. за
предходните 6 месеца. Класирането се извършва по нисходящ ред на успеха, като
водещ критерии и възходящ ред на дохода до попълване на отпуснатия брой
стипендии. При равен успех в края на класирането, но при изчерпване на бройките
влиза този, който е с по-нисък доход.
Чл. 22 Всички студенти, които не са се класирали по успех, както и тези,
които са си подали документи за стипендии по доход вид “Д”, могат да участват в
класирането за стипендии по доход, ако отговарят на условието за брутен месечен
доход на член от семейството за предходните 6 месеца не по-висок от 300 лв. и успех
от предходните два семестъра /за първи курс от първи / семестър не по нисък от
добър 4,00. Класирането се извършва по възходящ ред на дохода, като водещ
критрии и нисходящ ред на успеха до попълване на отпуснатия брой стипендии. При
равен доход в края на класирането, но при изчерпване на отпуснатите бройки се
класира този, който е с по- висок успех.
Чл.23 Разглеждането на подадените документи за стипендии и класирането на
студентите кандидати се извършва от Комисия по социално-битовите въпроси на учащите
се /КСБВУ/ определена със заповед на Ректора в началото на всяка учебна година.
Чл.24/1/ Комисията по СБВУ се състои то 5 /пет/ члена и поименно се определя
за всяка учебна година със заповедта на Ректора;
/2/ Трима от състава на комисията са представители на студентите и двама
на администрацията на НХА;
/3/ по право представители на администрациата на НХА са Директора по
АСД и Организатор социална дейност, като Директора оглавява комисията;
/4/Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най-малко трима
от нейните членове;
/5/ Решенията на комисията се вземат с мнозинство от две трети от
присъстващите.
Чл.24 Комисията по СБВУ има следните функции и задължения.
 Разглежда подадените молби и декларации за доход и всички
изискващи се документи при кандидатстване за стипендия;

 извършва класирането на подадените молби за стипендии по критерии
определени с изискванията на ПМС №90/2000 г. и настоящия правилник.
 Предлага на Ректора на НХА списък на класиралите се студенти въз
основа на които той издава заповед.
Чл.25/1/ Студентите в последен семестър на обучение получават стипендия до
края на месеца, в който приключва първата сесия за защита на дипломна работа /държавен
изпит/, съгласно учебния план.
/2/ Студентите с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали
на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората
сесия за държавен изпит /защита на дипломна работа / съгласно учебния план.
/3/ студентите, които са се дипломирали преди срока по ал1, получават
стипендии за времето до първа сесия за държавен изпит, но не повече от 3 месечни
стипендии.
Чл.26 Ректорът може да отпуска на студенти и докторанти награди и
помощи в размер до 200 лева. Те се отпускат, като предварително се съгласуват със
Студентски съвет.
Чл.27 Начислените ,но неполучени стипендии, могат да се изплатят до 3 месеца,
считано от края на месеца за които се полагат.
Чл. 28 Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендии се
определя със заповед на Ректора едновременно със заповедта за комисията съгласно
чл.23 от настоящия правилник в началото на всеки семестър.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Членове на семейството на студента по смисъла на ПМС № 90 от 26май
2000 г. са съпругът /съпругата/ и децата, ако е семеен, а ако не е семеен-бащата, майката,
непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, войници или
нетрудоспособни.В случай на повторен брак на майката или бащата за член на
семейството се счита новия съпруг /съпруга/.
§ 2 При кандидатстване за стипендия студента представя декларация с вписан
брутен доход за 6-те месеца, преди месеца в който започва семестъра.
§ 3 За брутен доход се считат всички суми получени от декларатора и другите
членове на семейството му за предходните 6 месеца. В сумата на доходите на отделните
членове на семейството се включват: брутни заплати, включително обещетенията за
временна неработоспособност, без командировачните пари на работещите в страната
и допълнителните плащания по чл.19,ал.2, т.4 от Закона за облагане на доходите на
физическите лица;пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни
увреждания; обещетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни
помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от
декларатора и членовете на неговото семейство по силата на ПМС №90/ 2000 г. и
ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие;
свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се
удостоверяват със съответните документи.
1. Брутният доход се удостоверява със служебно издаден документ, върху
който е посочен точния адрес на институцията или фирмата, издала
документа;
2. Нотариално заверена декларация се приема за доходи от фирми
/собственост или съсобственост на семейството/, наеми, издръжки,
хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция,
занятие,свободна професия, дивиденти от акции и други подобни./ Приложение № 3 /
3. За безработни се считат, само поддържащите редовна регистрация в
бюрото по труда за целия изискван период;

4. Нулев брутен доход не се приема. Изключение се допуска само за
студентските семейства, ако и двамата съпрузи се обучават в редовна
форма на обучение или съпругат е войник през целия изискуем 6месечен период;
5. Декларираният брутен доход подлежи на проверка;
6. В срок от 3 работни дни, считано от последната обявена дата за прием
на документи за кандидатстване, за стипендии се обявява списък на
студентите с нередовни документи. Всеки студент е длъжен да направи
справка за изнесенита имена, чийто документи имат пропуски. Тези
документи трябва да бъдат корегирани в срок от 5/пет/ работни дни.
Студентите некорегирали в обявените срокове данните от
нередовните документи, не участват в класирането.
§ Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края
на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа
на документите с невярно съдържание.
§ Настоящите изменения и допълнения на правилника за условията и реда за
отпускане на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от НХА влиза в сила от
от втори семестър на уч2006/2007 год с неговото утвърждаване от Акадимиче съвет на
НХА.

СЪГЛАСУВАНО !
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ :
Председател на СС при НХА: Милена Балчева,студ.5-ти,курс,“Изкуствознание” /П/
и членове :1. Ренета Караманова, студ. 5-ти курс, “Конс.и реставрация”
/П/
2. Станислава Николова, студ.5-ти курс, “Изкуствознание”
/П/

