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Уважаеми проф. Маринов,

ят;На 09 декември 2013 г. стартира кампанията за кандидатства 
от страна на студентите за получаване на европейски стипендии за 
успех и специални стипендии за зимния семестър на учебната 
2013/2014 год. Стипендиите се финансират от Европейския социален фонд 
и МУ-София участва за шеста поредна година като партньор в проекта по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Стипендиите се отпускат на студенти, постигнали високи резултати в 
обучението си, като единственият критерий за класиране е успеха от 
предходните две изпитни сесии, който трябва да е най-малко добър 4.00. 
Този успех се удостоверява чрез Уверение, подписано и подпечатано в 
канцеларията на поверения Ви факултет.

Специалните стипендии се предоставят на студенти с изяви извън 
задължителните по учебен план дейности.

Молим за съдействие от Ваша страна за организиране на събирането 
на кандидатските формуляри в студентската канцелария на факултета, 
както и оформянето на Уверенията, придружаващи всеки един 
кандидатски формуляр. Придвижването на събраните и окомплектовани 
формуляри от Вашия факултет до отдел „Международна интеграция и 
проектно финансиране” на МУ-София ще се извърши от сътрудниците на 
отдела.

Цялата необходима информация, свързана с процедурата по 
кандидатстване ще бъде качена преди 09 декември 2013 г. на сайта на МУ- 
София : mu-sofia.bg, раздел „Международна интеграция -  Новини и 
събития”, както и на сайта на проекта: eurostipendii.mon.bg
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*  Важно: Ако в поверения Ви факултет се обучават студенти в 
неравностойно положение, то молим, те да бъдат лично и надлежно 
информирани за кампанията по кандидатстване за европейските 
стипендии /процедура за кандидатстване, условия, срокове и т.н/

За допълнителна информация : тел. 02/9152138 -  г-жа Е. Христова

Приложение : Утвърден от МОМН „ Г Р А Ф И К з а  провеждане на 
кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за 
зимния семестър на учебната 2013/2014г. по проект BG051P0001-4.2.06 
„Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Р-л отдел „МИПФ
/проф.д-р Р. Гърчев/ 4
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ГРАФИК

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър 
на учебната 2013 / 2014 година по проект BG051P0001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от 

Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване на стипендии за 
успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта

9 декември 2013 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи
документи във висшите училища

9 декември 2013 г.

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 9 декември 2013 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на проекта по 

висши училища, съответно по специалности -  за стипендиите за успех, и по факултети -
за специалните стипендии

До 8 януари 2014 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет
страницата на Проекта

14 януари 2014 г. 
23:59 ч.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите
документи в МУ-София

17 януари 2014 г. 
12.00 ч.

Краен срок за потвърждаване от МУ-София на подадените от студентите формуляри 24 януари 2014 г.
Срок за подаване на възражения от страна на студентите пред МУ-София по повод 

технически грешки, несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени
формуляри

27 -  29 януари 2014 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции от страна на
МУ-София

31 януари 2014 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и в 4 февруари 2014 г.



сайта на МУ-София
Краен срок за подаване на TBAN номера на банковите сметки на класиралите се 

студенти, които не са посочили такива при кандидатстването си
7 февруари 2014 г.

Преводи на стипендиите от МУ-София към сметките на класираните студенти До 5 март 2014 г.


