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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГ И Стойков р АКОВСКИ" 
1504, София, бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви" № 82 

ЗАПО ВЕД 
НА 

НА ЧАШIИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. Р АКОВСКИ" 

JL.04.2022 г. № СИ29-РДО2- J.6 <-/ гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: У еловия и ред за предоставяне на стипендии на студентите във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски" през учебната 
2021/2022 г. 

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 „Георги Стойков 
Раковски" и заповед на министъра на отбраната на Република България 
№ ох -809/20.12.2007 г., 

З А П О В ЯД В А М: 

1. Назначавам комисия за отпускане на стипендии в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полковник доц. д-р Димитър Стефанов Ташков заместник
началник по учебната и научната част на Военна академия 
,,Георги Стойков Раковски". 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Полковник доц. д-р Галин Райнов Иванов - заместник
декан на факултет „Национална сигурност и отбрана"; 
2. Полковник проф. д-р Петър Симеонов Христов
заместник-декан на факултет „Командно-щабен";
3. Подполковник Николай Александров Радославов
докторант в катедра „Логистика" на факултет „Командно
щабен";
4. Майор Илия Христов Илиев - слушател от факултет
,,Командно-щабен";
5. Кристиян Миленов Рангелов - студент от факултет
,,Национална сигурност и отбрана";
6. Цивилен служител Красимира Денчева Атанасова -
главен счетоводител в сектор „Финанси".



1.2. Стипендия за отличен успех да се отпусне на студенти със среден успех от 
първия семестър „Отличен 5.50" и по-висок. 

1.3. Социална стипендия да се отпусне на: 
а) 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; 

б) 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. 

1.4. Стипендиите за отличен успех се отпускат поотделно за всеки учебен 
семестър и се изплащат за период от 5 месеца, на всеки месец поотделно. 

1.5. 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. 3 ал. 4 от постановление № 90, изменено и допълнено в ДВ бр. 2 от 
08.01.2021 г. имат студентите - бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е 
студентка, починала е или упражняването на родителските права са предоставени на 
бащата студент. 

1.6. Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на 
месеца, в който приключва първата сесия за защита на 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. 

1. 7. Студентите, които се дипломират преди срока получават стипендия за времето
до първата сесия за защита на дипломната работа, но не повече от 3 месечни стипендии. 

1.8. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до 3 месеца, 
считано от края на месеца, за който се полагат. 

1.9. 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". 

1.10. Месечният размер на социалната стипендия на студентите по е 74 лева, и по 
60 лева на студентките майки с деца до 6 годишна възраст - от деня, следващ деня на 
преустановяване изплащането на парична помощ за бременност, раждане и отглеждане 
на дете. 

1.11. Студент, който отговаря едновременно на две и повече условия за 
получаване на стипендия, получава стипендия на едно от основанията по избор. 

1.12. Студентите нямат право на стипендия, когато: 
1.13. 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. 
1.14. 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. 
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2. Стипендиите се отпускат със заповед на началника на Академията.
3. 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. 1 комисия. 

4. 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 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. 

5. Комисията по т. 1 извършва проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените
документи и изготвя протокол за всяко свое заседание. 

6. 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. 

7. Напусналите обучението си по собствено желание или отстранени, с
изключение на случаите по здравословни причини, дължат връщане на получените суми 
за стипендии. 

8. За календарната 2021 г. средствата за изплащане на стипендии да се осигурят по
параграф 40 О 1. 

9. Началникът на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки" на
Академията да планира в необходимите срокове средствата за стипендии за следващата 
година. 

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника по учебната и 
научната част на Военна академия „Георги Стойков Раковски". 

Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Молба-декларация-! (един) лист, некласифицирана информация.
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Приложение 1 

до 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. Р АКОВСКИ" 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТОДОР ДОЧЕВ 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ 

от ............................................................................................... . 
живущ(а) ...................................................................................... . 
факултет ...................................................................................... . 
специалност .................................................................................. . 
факултетен № ............................................................................... . 

Моля да ми бъде отпусната стипендия за ............................. семестър на 
учебната .............................. г. 

ДЕКЛАРИРАМ 
среден успех .................................................................................................. . 

(от I или II семестър) 

Семейно положение: 

Баrца ................................................ , живущ ............................................ . 

работи в ............... _ .............................. , адрес .............................................. . 
Майка ................................................ , живуща ......... · .................................. . 
работи в ............................................. , адрес .............................................. . 
Брат (сестра) ........................................ , живущ(а) ......................................... . 
учаrц(а) ............................................. , адрес,,, .......... : ................................. . 

Съпруг( а) ........................................... , живущ(а) ......................................... . 
работи (учи) в ........................................ , адрес .............................................. . 
Деца ................................................ , род ................................................. . 

Материално положение: 
Личните ми доходи и доходите на членовете на семейството ми, включително 
компенсациите, получени през периода ........................................ (6 мес.) са: 
Заплати ........................................................................................... лв. 

(включително обезщетения за временна нетрудоспособност) 

Пенсии ...................................................................................................... лв.; 
(без добавките за чужда помощ за инвалиди) 

Обезщетения за безработица ........................................................................... лв.; 
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Месечни добавки и помощи за деца .................................................................. лв.; 

Стипендии (без получаваните по тази заповед) .................................................... лв.; 

Наеми ......................................................................................................... лв.; 

Други доходи ............................................................................................... лв.; 

Присъдени издръжки, търговия, продажба на селскостопанска продукция, 

...................... , дивиденти от акции и други 

всичко ................................ лв. 

Месечен доход на член от семейството .................................................................. лв. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

Прилагам: 

(документи, удостоверяващи декларираните основания) 

1. . ............................................................... . 

2 . ................................................................ . 

3. 

4 . ................................................................ . 

Дата: .................................. . Декларатор .......................... . 
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