
 
 

З А П О В Е Д 

НА 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

 

13.04.2020 г.               № СИ29-РД02-249                         гр. София 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Условия и ред за предоставяне на стипендии на студентите 

във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 

2019/2020 година. 

 

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България, чл. 70, т. 12 и чл. 94 от Закона за висшето 

образование, Постановление № 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, чл. 57 от Правилника 

за учебната дейност на Военна академия „Г. С. Раковски“, и заповед на 

министъра на отбраната на Република България № ОХ-809/20.12.2007 г., 
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

 

I. Назначавам комисия за отпускане на стипендии в състав: 

Председател: полковник доцент доктор Димитър Стефанов Ташков, 

заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. 

Раковски“. 

            Членове: 

- полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов, заместник-декан  на 

факултет  „Национална сигурност и отбрана“; 

- полковник  доцент доктор Емил Маринов Енев, заместник-декан на 

факултет „Командно-щабен“; 

- цивилен служител Марта Димитрова  Градева, началник на сектор  

„Финанси“; 

- цивилен служител Ана Ангелова Тотолакова, старши експерт в 

отдел „Учебна дейност“; 

- майор Христина Митева Маджарова, докторант в катедра 

„Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална  

сигурност и отбрана“, редовна форма на обучение; 

- Александър Красимиров Спасов, студент във факултет 
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„Национална сигурност и отбрана“, специалност „Сигурност и отбрана“, 

редовна форма на обучение; 

- капитан Венета Неделчева Методиева, слушател във факултет 

„Командно-щабен“, специалност „Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво“, специализация „Комуникационни и 

информационни системи“, редовна форма на обучение; 

- капитан Йордан Пенков Йончев, слушател във факултет 

„Командно-щабен“, специалност „Организация и управление на военни 

формирования на оперативно ниво“, специализация „Логистика“, редовна 

форма на обучение. 

          II. Стипендии се отпускат на студенти в редовна форма на обучение, с 

изключение на приетите по реда на чл. 21, ал. 3 от Закона за висшето 

образование, както следва: 

1. за отличен успех. 

2. социална стипендия. 

            III. Стипендия за отличен успех се отпуска на студенти със среден 

успех от първия семестър „Отличен 5.50“ и по-висок. 

           IV. Социална стипендия се отпуска на: 

1. несемейните студенти без двама родители; студенти с трайни 

увреждания; студенти с един или двама родители с трайни увреждания; 

студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и 

възпитание на деца, лишени от родителска грижа – от началото на месеца, 

следващ месеца през който е възникнало отношението за получаването; 

2. студентките майки, с деца до 6-годишна възраст – от деня, 

следващ деня на преустановяване  изплащането на паричната помощ за 

бременност, раждане и отглеждане на дете. 

V. Стипендиите за отличен успех се отпускат поотделно за всеки 

учебен семестър и се изплащат за период от 5 месеца, на всеки месец 

поотделно. 

VI. Социалните стипендии се отпускат от началото на първата година 

на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който е 

възникнало основанието за получаването им и се изплащат за период от 12 

месеца, за всеки месец по-отделно. Студентките майки запазват правото си за 

получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето 

навършва 6-годишна възраст. Право на стипендия при условията на чл. IV 

имат студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е 

студентка, починала е или упражняването на родителските права е 

предоставено на бащата студент. 

VII. Студентите в последния семестър на обучение получават 

стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за защита на 
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дипломната им работа съгласно учебния план. Студентките 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 защита на 

дипломната им работа съгласно учебния план. 

VIII. Студентите, които се дипломират преди срока по т. VII, 

получават стипендия за времето до първата сесия за защита на дипломната 

работа, но не повече от 3 месечни стипендии. 

IX. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до 3 

месеца, считано от края на месеца, за който се полагат. 

X. Месечният размер на стипендиите за студенти със среден успех 

„Отличен 6.00“ от първия семестър е 90 лв., а за тези със среден успех от 

„Отличен 5.50“ до „Отличен 5.99“ – 70 лева. 

XI. Месечният размер на социалната стипендия на студентите по т. 

IV.1 е 74 лева, а по т. IV.2. – 60 лева. 

XII. Студент, който отговаря едновременно на две и повече условия за 

получаване на стипендия, получава стипендия на едно от основанията по 

избор. 

XIII. Студентите нямат право на стипендия, когато: 

1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с 

изключение на: 

а) повтарящите поради болест; 

б) студентите майки, повтарящи поради бременност, раждане и 

отглеждане на дете; 

в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени 

изпити поради промяна на учебните планове и програми; 

2. средният им успех от първия семестър е по-нисък от „Добър 4.00“. 

Това ограничение не се спазва за несемейни студентки без двама родители; 

студенти с трайни увреждания; студенти с един или двама родители с трайни 

увреждания; студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за 

отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки 

майки с дете до 6-годишна възраст. 

XIV. Стипендиите се отпускат със заповед на началника на 

Академията. 

XV. За отпускане на стипендии студентите подават молба-декларация 

с приложения към нея (Приложение 1). Молбата-декларация с приложенията 

се разглежда в 10-дневен срок от назначената по т. I комисия. 

XVI. В сумата на доходите на отделните членове на семейството се 

включват всички получени от студента и другите членове на семейството му 

за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително 
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обезщетения за временна неработоспособност; пенсии, без добавките за 

чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и 

социални помощи, месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; 

присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаване от декларатора 

по силата на тази заповед; търговия; продажба на селскостопанска 

продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. 

Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи. 

XVII. Комисията по т. I извършва проверка на не по-малко от 5 на сто 

от подадените документи и изготвя протокол за всяко свое заседание. 

XVIII. 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 документи с невярно съдържание. 

XIX. Напусналите обучението си по собствено желание или 

отстранени, с изключение на случаите по здравословни причини, дължат 

връщане на получените суми за стипендии. 

XX. За календарната 2020 г. средствата за изплащане на стипендии да 

се осигурят по параграф 40 01. 

XXI. Началникът на сектор „Финанси“ на Академията да планира в 

необходимите срокове средствата за стипендии за следващата година. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началникa по 

учебната и научна част на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Молба-декларация – от 1 (един) лист, некласифициран. 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Д-Р           П                      ГРУДИ АНГЕЛОВ 

                                                                       

 
 

 

 

 


