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Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2021/2022 
г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни 

специалности  

В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  

Обявление за конкурса и Насоки за кандидатстване  

I. Въведение и контекст   

Настоящият конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход се 
организира в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия 
механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни 
граждани България е на обща стойност 16 045 000 евро, предоставени от държавите донори – 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с 
Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало 
гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Оператор на Фонд 
Активни граждани е Институт Отворено общество – София (ИОО-София), в партньорство с 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“ (ТСА). Бюджетът на управлявания от ТСА компонент за предоставяне на 
стипендии на младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности (стипендиантска 
програма) бе на обща стойност 600 000 евро, като на 29 юни 2021 г. влезе в сила промяна в 
Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни 
граждани България,  с което общият бюджет на компонента беше увеличен на 680 000 евро. 

Като допълнение на стипендиантската програма, в рамките на Фонд Активни Граждани ТСА 
изпълнява проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни 
специалности“. Настоящият конкурс допринася за тематичния приоритет „Овластяване на 
уязвими групи“.   

II. Описание, цели и очаквани резултати от стипендиантската програма  

Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от 
професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за 
решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в 
значими ролеви модели за младежите от ромски произход.  
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Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за 
период от една академична година, както и наставничество от ментор - професионалист в 
здравната сфера.  

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година, и е с 
продължителност от шест години. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат 
предоставени приблизително общо 272 годишни стипендии, всяка от които на стойност между 
2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност. Общо разполагаемият 
индикативен бюджет за предоставяне на стипендии по настоящия конкурс за академичната 
2021/2022 е на стойност 65 000 евро за подкрепа на индикативен брой от 26 стипендианти1. 

III. Условия за допустимост на кандидатите за стипендия 

За участие в конкурса ще бъдат допуснати само кандидати, които едновременно отговарят на 
следните критерии за допустимост:  

1. Кандидатът е български гражданин или законно пребиваващо в България лице и 

открито заявява своя ромски произход2. 

2. Възрастта на кандидата към датата на подаване на документите за участие в настоящия 

конкурс е до 29 години включително3 (т.е. кандидатът трябва да е ненавършил 30г.). 

3. През академичната 2021/2022 година, кандидатът ще бъде:  

а) Редовен студент в акредитирано висше училище в България за получаване на 

степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър в едно от следните 

професионални направления: Медицина, Фармация, Стоматология, Обществено 

здраве и Здравни грижи. 

Или 

 

б) Докторант в акредитирано висше училище в България по програма в едно от 
следните професионални направления: Медицина, Фармация, Стоматология, 
Обществено здраве и Здравни грижи. 

 
4. Кандидатът не е бил стипендиант по стипендиантската програма, в рамките на която се 

провежда настоящия конкурс, чийто договор е прекратен на основание на член от 
Договор за предоставяне на стипендия за академичните 2018/2019, 2019/2020 и 

 
1  Извън средствата от индикативния бюджет и извън индикативния брой стипендианти, който се очаква 
да бъде одобрен по настоящия конкурс, през академичната 2021/2022 година в рамките на 
стипендиантската програма ще продължи подкрепата и на подкрепените по програмата стипендианти  
през академичната 2020/2021 година, които отговарят на условията за продължаване на участието си в 
програмата.  
2 За целите на стипендиантската програма, следвайки рамковия документ на ЕС за национални ромски 
стратегии и в съответствие с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 
(2012 – 2020), името „роми“ се използва като обобщаващо както за български граждани в уязвимо 
социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна 
ситуация, включително лица, които се самоопределят като принадлежащи към групите йерлии, 
калдараши, калайджии, рудари, власи, миллет и др. 
3 Стипендиантската програма е насочена към младежи от ромски произход. Съгласно § 1. от  Закона за 
младежта "младежи" са лица на възраст от 15 до 29 години включително.  

http://www.president.bg/docs/1352306523.pdf
http://www.president.bg/docs/1352306523.pdf


Fund operated by:                
 ст

р
ан

и
ц
а 

3 

2020/2021 г., който съответства частично или изцяло на текста в разяснението под 
черта4 

5. Кандидатът не е студент в дистанционна или задочна  форма на обучение. 

Кандидати, които не отговарят на условията за допустимост, няма да бъдат допуснати до 
участие в конкурса.  

IV. Начин на кандидатстване, необходими документи и краен срок за подаване на 
кандидатури  

1. Начин на кандидатстване: 

Кандидатстването за стипендия е уеб-базирано. Електронната форма за подаване на 

документи е достъпна на интернет адрес: https://www.surveymonkey.com/r/LM76WWB   

2. Необходими документи за кандидатстване за стипендия: 

Всеки кандидат трябва да приложи сканирани следните документи към кандидатурата си:  

1. Подписано лично от кандидата заявление за кандидатстване за участие в 
програмата (по образец).  

2. Копие на диплома за завършено средно образование. Ако кандидатът е докторант, 
следва да подаде копие на диплома за последната завършена образователна 
степен.  

3. Мотивационно писмо до 1000 думи, изготвено от кандидата.  
4. Препоръка от представител на неправителствена организация (НПО), училище, 

училищно настоятелство, читалище или друга институция, която представя оценка 
на личностните или професионални качества на кандидата. Препоръката трябва да  
съдържа име и фамилия на лицето, подписало препоръката, контакти и подпис. На 
препоръката трябва да е отбелязана дата. Ще бъдат разглеждани само препоръки, 
изготвени през последните шест месеца преди крайния срок за кандидатстване.  

5. (По желание) Документ, удостоверяващ доброволчество в подкрепа на ромска 
общност, социална кауза и/или здравна дейност, представен от организацията, 
предоставила възможността за доброволчество. В него следва да са описани 
подробно доброволческите дейности, в които е участвал кандидатът, включително 
продължителност и предмет на дейността. Документът трябва да  съдържа име и 

 
4 ТСА има право да прекрати договора по всяко време в случай, че:  

1. установи, че Стипендиантът не отговаря на критериите за получаване на стипендия, изброени 
в Насоките за кандидатстване (Приложение …), извън хипотезата на чл. …, ал.1, т. 1.  
2. установи, че Стипендиантът е предоставил невярна информация в процеса на кандидатстване, 
включително, но не само информация, свързана със съответствието на Стипендианта с критериите за 
получаване на стипендия.  
3. установи представяне от страна на Стипендианта на невярна 
информация, неистински документ, както и такъв с невярно съдържание, както в процеса на 
кандидатстване, така и по време на изпълнение на настоящия договор.  
4. Стипендиантът не изпълни виновно задълженията си по чл. 8 и чл. 9 на настоящия договор.  
5. установи, че Стипендиантът е предоставил невярна информация или подправени документи в 
междинния или финалния доклад.  

  
 

https://www.surveymonkey.com/r/LM76WWB
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фамилия на ръководителя на организацията, подпис, и информация за контакт с 
организацията. 

6. Студентите в първи и по-горен курс трябва да представят уверение, 
удостоверяващо, че са приети или продължават обучението си в редовна форма на 
обучение в акредитирано висше училище в посочената специалност на допустимите 
за подкрепа професионални направления.  Докторантите трябва да предоставят 
заповед за зачисляване в посочената програма в съответното допустимо за 
подкрепа професионално направление в съответното висше училище.  

7. За кандидати, които нямат навършени 18 години: декларация от родител/настойник 
за съгласие за участие в стипендиантската програма (по образец).  

 

 

3. Краен срок за кандидатстване: 

Крайният срок за подаване на електронната форма с всички задължителни документи е: 

петък, 22 октомври, 18.00 ч. 

ВАЖНО! Съветваме кандидатите да не чакат до последния момент. ТСА не носи отговорност 
за технически проблеми, които могат да възпрепятстват попълването и подаването на 
кандидатури/документи!  

При успешно подаване на документи от кандидат чрез попълване на електронна форма за 
кандидатстване, ТСА ще изпрати потвърждение на съответния кандидат на посочения от него 
в електронната форма имейл адрес, в срок от 3 работни дни от получаване на 
кандидатурата. При установено подаване на повече от една кандидатура от даден кандидат, 
ТСА ще взема предвид кандидатурата, която е получена първо.  

V. Критерии за административно съответствие на подадените кандидатури  

 
За да бъдат административно допустими, подадените кандидатури  трябва да отговарят на 
следните изисквания: 

1. Електронната форма за кандидатстване трябва да е подадена преди изтичането на крайния 

срок за участие в конкурса. 

2. Кандидатът трябва да е подал всички изискуеми документи, посочени в раздел IV. 

Прилагането на документ, удостоверяващ доброволчество, не е задължително за 

удостоверяване на административното съответствие на кандидатурата, но ако такъв е подаден, 

ще се разглежда при оценката на кандидата по време на Етап I.   

3. Документите (за които е приложимо) трябва да са подготвени по съответния образец, 

съдържащ се в настоящите Насоки за кандидатстване. 

4. Приложените в електронната форма документи трябва да бъдат на български език, на 

кирилица и да са четими. Мотивационното писмо, препоръката и документът за 

доброволчество трябва да бъдат в печатна форма. За да бъдат допустими, документи, 

издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.  
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ВАЖНО! Ще бъдат разглеждани само кандидатури, които включват всички попълнени 
полета на формуляра и целия набор от задължителни документи, посочени в раздел „Начин 

на кандидатстване, необходими документи и краен срок за подаване на кандидатури“.  

ВАЖНО! Мотивационни писма, препоръки и документи за доброволчество, написани ръчно, 
няма да бъдат допускани за разглеждане. 

VI. Проверка за административно съответствие на кандидатурите и за допустимост на 

кандидатите 

Само кандидати, подали кандидатури, които отговарят на административните критерии и за 

които ТСА установи, че отговарят на условията за допустимост, ще продължат участието си в 

конкурса. 

В случай, че след получаване на дадена кандидатура ТСА установи отстраними5 пропуски при 

подадените документи спрямо критериите за административно съответствие, кандидатите 

ще имат право да предоставят допълнителна информация в срок до 5 работни дни след 

изпращане на информация от ТСА на посочения от кандидата електронен адрес относно 

констатираните пропуски и указания. Ако кандидатът не предостави поисканата информация 

в указания срок, кандидатурата му няма да продължи участието си в конкурса.  

Кандидатите, преминали успешно проверката за административно съответствие и проверката 

за допустимост ще бъдат уведомени в индикативен срок от 10 работни дни от изтичане на 

крайния срок за кандидатстване. В случай на установена от ТСА  необходимост от подаване на 

допълнителни или коригирани документи от страна на кандидата, този срок започва да тече 

отново от момента на получаването на съответните документи. 

Кандидатите, чиито кандидатури са отхвърлени на този етап, ще бъдат информирани за 

мотивите за отхвърлянето им в индикативен срок от 15 работни дни.  

Кандидати, за чиито документи ТСА  установи и след изтичането  на допълнителния срок за 

отстраняване на несъответствия, че не отговарят на критериите за административно 

съответствие и на условията за допустимост, не продължават участието си в конкурса. Такива 

кандидати могат да поискат преразглеждане на кандидатурата си в срок от 5 работни дни след 

изпращане от ТСА на посочения от кандидата електронен адрес на уведомлението с резултата 

от оценката на административното съответствие и проверката за допустимост, чрез изпращане 

на съобщение на адрес: med_scholarships@tsa-bulgaria.org със заглавие на съобщението 

„Искане за преразглеждане на кандидатура“. ТСА се произнася по искането в рамките на 5 

работни дни след получаването му.   

VII. Оценка, подбор и класиране на кандидатите   

Всички кандидатури, преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие 

и проверка за допустимост, подлежат на оценяване. Процесът на оценяване се състои от два 

етапа:  

 
5 За отстраними се считат  допуснати пропуски във връзка с посочените изисквания в раздел V. т. 2, т. 3, 
за т. 4 отстраними са само пропуски във връзка с документи, издадени на чужд език, непридружени с 
официален превод на български език.  

mailto:med_scholarships@tsa-bulgaria.org
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1. Оценка на кандидатите от Комисия за избор на стипендианти по документи 

2. Интервю с Комисия за избор на стипендианти (провежда се само на български език) 

 

Оценка от Комисия за избор на стипендианти по документи – ЕТАП 1  

В рамките на първия етап на оценка пет-членна Комисия за избор на стипендианти 

(Комисията)6 оценява кандидатурите по следната точкова система: 

Критерий Точки 

1  Общ успех от диплома за средно образование/диплома за завършено висше 

образование (изчислява се служебно, според указанията представени в 

Насоките за конкурса по-долу и подлежи на верификация от Комисията)  

Максимум точки: 45  

2  Мотивационно писмо, оценено според указанията, представени в Насоките 

за конкурса по-долу  

Максимум точки: 15 

  

3  Писмо препоръка, оценено според указанията, представени в Насоките за 

конкурса по долу 

Максимум точки: 15  

  

4  Бонус точки за доброволчество или друга безвъзмездна дейност, в подкрепа 

на общността, доказана с валиден документ.  

Максимум точки: 14  

  

5  Бонус точки за кандидатите в следните приоритетни професионални 

направления: Медицина, Стоматология и Фармация (присъждат се служебно 

и подлежат на верификация от Комисията) 

25 точки 

6  Бонус точки за кандидати в специалностите Медицинска сестра и Акушерка 

(присъждат се служебно и подлежат на верификация от Комисията) 

5 точки 

Максимум брой точки за студенти в професионални направления Медицина, Стоматология и 

Фармация: 114 

Максимум брой точки за студенти в специалности Акушерка и Медицинска сестра: 94 

Максимум брой точки за студенти в други специалности: 89 

 
 
ВАЖНО! Приоритетни  професионални направления и специалности, получаващи бонус 
точки, по настоящия конкурс са:  
Първа степен - професионални направления Медицина, Фармация, Стоматология. 
Втора степен - специалностите Медицинска сестра и Акушерка в професионално 
направление Здравни грижи. 
 

 
6 Комисията се състои от петима членове, които отговарят на следните изисквания: двама от членовете 
представляват ТСА, един е номиниран от ИОО-София,  един е външен за Оператора на Фонда и 
членовете на консорциума, управляващ Фонд Активни граждани България и трябва да е с опит в подбора 
на бенефициенти по програми за стипендии за младежи от ромски произход и/или с опит в работата с 
ромски общности, петият член трябва да бъде здравен професионалист. В работата на комисията, по 
преценка  на ТСА, могат да бъдат канени наблюдатели без право на глас.  
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ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ И НАЧИНА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ОЦЕНКА:  
 

1. Критерий  1 „Общ успех от диплома за завършено средно образование/Успех от 
диплома за последната завършена степен на висше образование за докторанти.“ 

 
Общ успех от диплома за завършено средно образование се взима предвид за кандидати в 
първи и по-горен курс на обучение за получаване на степен магистър, бакалавър или 
професионален бакалавър. Ако кандидатът е докторант, се разглежда успехът от диплома за 
последната завършена степен на висше образование. 
 
Общият успех от дипломата за завършено средно образование или диплома за завършена 
степен на висше образование се приравнява към точки, следвайки модела на 10-ия персентил7. 
 
ВАЖНО! При приравняване на общ успех към точки, кандидати с идентичен общ успех 
получават еднакъв брой точки, без оглед на специалността им!  
 
 

Точки Общ успех 

1.5 3 - 3.1 

3 3.11 - 3.2 

4.5 3.21- 3.3 

6 3.31 - 3.4 

7.5 3.41 - 3.5 

9 3.51 - 3.6 

10.5 3.61 - 3.7 

12 3.71 - 3.8 

13.5 3.81 - 3.9 

15 3.91 - 4 

16.5 4.01 - 4.1 

18 4.11 - 4.2 

19.5 4.21 - 4.3 

21 4.31 - 4.4 

22.5 4.41 - 4.5 

24 4.51 - 4.6 

25.5 4.61 - 4.7 

27 4.71 - 4.8 

28.5 4.81 - 4.9 

30 4.91 - 5 

31.5 5.01 - 5.1 

33 5.11 - 5.2 

34.5 5.21 - 5.3 

36 5.31 - 5.4 

 
7При този модел на всяка стъпка от 1.5 т. в точките, отговаря стъпка в оценките от 0.1 (модел на 
пропорционално точкуване за 30-те десетични интервала между минималната и максималната оценка 
от справката за успех). 
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37.5 5.41 - 5.5 

39 5.51 - 5.6 

40.5 5.61 - 5.7 

42 5.71 - 5.8 

43.5 5.81 - 5.9 

45 5.91 - 6 

 
 
В случай че в представения от кандидата документ липсва посочен общ успех от диплома за 
завършено средно образование или успех от диплома за завършена степен на висше 
образование, Комисията за избор на стипендианти изчислява общия успех по следния начин:  
 
Общият успех в дипломата за средно образование се формира спрямо методиката за 
изчисляване, приложима към годината на издаване на дипломата.    
 
При предоставяне на диплома за средно образование, издадена в чужбина, успехът от 
дипломата се изчислява като средноаритметична оценка от оценките за всички предмети, 
включени в дипломата.  
 
"Успех от диплома за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира 
като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и 
от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.“ 8 
 
Изчисляването на точките по Критерий 1 се извършва служебно, според указанията 
представени в Насоките за конкурса и подлежи на верификация от Комисията за избор на 
стипендианти. 
 

2. Критерий 2 „Мотивационно писмо“ 
 

Всички кандидати трябва да представят мотивационно писмо. Мотивационното писмо не 

трябва да надвишава 1000 думи. Писмото следва да описва: 

1) мотивацията на кандидатите за участие в програмата,  

2) причините поради които е избрана специалността,  

3) визията им за тяхното професионално развитие.  

Писмото съдържа ясна аргументация за избора на здравната 
специалност.  

0-3 точки 

Ясно описва плановете на кандидата за бъдеща реализация  0-3 точки 

Ясно представя желание за работа в общността/да служи като 
ролеви модел за своята общност  

0-3 точки 

Добре структурирана и граматически правилно представена 
мотивация  

0-2 точки 

Съдържа примери за история, ситуация, която показва лидерски 
умения на кандидата и желание за професионално израстване  

0-3 точки  

Добре форматиран текст 0-1 точка 

Максимум точки 15 

 

 
8 Закон за висшето образование  https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361 

https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
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При установяване на плагиатство9 в подготовката на мотивационното писмо, кандидатът може 
да получи 0 точки по решение на Комисията. 
 

3. Критерий 3 „Препоръка“ 
 

Всички кандидати трябва да представят препоръка от представител на НПО, училище, 
училищно настоятелство, читалище или друга институция, която може да удостовери 
качествата на кандидата. Препоръката трябва: 

1) да посочва конкретни дейности, в които кандидатите са били ангажирани, 
2)  да представи подробно наблюденията от качествата и уменията на кандидата, 
3)  да съдържа име, подпис, дата, позиция и информация за контакт на лицето, 

препоръчващо кандидата, 
4) да съдържа информация за организацията, изготвила писмото, включително БУЛСТАТ 

и/или ЕИК номер, ако организацията има такъв,  
5) да е изготвена през последните шест месеца преди крайния срок на кандидатстване 

 
ВАЖНО! Ще бъдат допустими само препоръки, изготвени през последните шест месеца 
преди крайния срок за кандидатстване.  
 

Препоръката съдържа подробно описание на дейности, с които 
кандидатът е бил ангажиран 

0-3 точки 

Препоръката представя конкретни примери за демонстрирано 
желание за личностно и професионално израстване  

0-3 точки 

Препоръката съдържа информация за конкретни постижения, 
умения и заложби на кандидата 

0-3 точки 

Препоръката съдържа примери за участие в дейности и инициативи, 
които могат да бъдат верифицирани чрез публично достъпна 
информация (онлайн новини, публикации в социални медии и др.) 

0-3 точка 

Препоръката илюстрира наличието на инициативност и лидерски 
умения у кандидата 

0-3 точки 

Максимум точки 15 

 
 
4. Критерий 4 „Бонус точки за доброволчество или друга безвъзмездна дейност, в 

подкрепа на общността, доказана с валиден документ“ 
 

Документът следва да описва подробно доброволческите дейности, в които е взел участие 
кандидатът, включително продължителност и предмет на дейността, целевата група и 
потенциалния им  принос за подобряване на здравната информираност на ромската общност.  
 
Информацията ще се извлича приоритетно от този документ. В случай, че такъв документ 
липсва или е непълен, мотивационното писмо или препоръката могат да служат за източник на 
съответната информация. Ако една и съща дейност е описана в няколко документа, кандидатът 

 
9Плагиатството се дефинира като вземането и използването като свои на мислите, думите или 
произведението на друг, без спазване на правилата за цитиране или обявяване на автора. За да се 
избегне рискът от плагиатство, думите, идеите и текстовете на други автори трябва да са ясно 
отбелязани като цитати в текста. Източниците следва да се посочат  в бележка под линия, или в края 
мотивационното писмо, или в скоби в рамките на основния текст.  
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ще получи точки за нея само веднъж – за източника на информация, който я представя най-
подробно.   
 

Източник на 
информация 

 
 
Дейност 

Документ, 
удостоверяващ 
информацията – 
заявление/ писмо за 
доброволчество 

Алтернативен източник на информацията 

Мотивационно 
писмо 

Препоръка 

Участие в неплатени 
дейности, свързани 
със социална кауза  

0- 0-3 точки 0-2 точки 0-2 точки 

Участие в неплатени 
дейности, насочени 
към ромска общност  

0- 0-4 точки 0-3 точки 0-3 точки 

Участие в неплатени 
дейности, свързани 
със здравна грижа  

0- 0-4 точки 0-3 точки 0-3 точки 

Участие в неплатени 
дейности за повече 
от 12 месеца  

0-3 точки 0-2 точки 0-2 точки 

Максимум точки 14 10 10 

 

 5. Критерий 5 „Бонус точки за кандидатите в следните приоритетни професионални 

 направления: Медицина, Стоматология и Фармация“  

Бонус точките по този критерий се присъждат  служебно на кандидатите попадащи в 

посочените професионални направления и подлежат на верификация от Комисията за избор на 

стипендианти. 

 6. Критерий 6 „Бонус точки за кандидати в следните приоритетни специалности 

 Медицинска  сестра и Акушерка в  професионално направление Здравни грижи“ 

Бонус точките по този критерий се присъждат  служебно на кандидатите попадащи в  

посочените специалности  и подлежат на верификация от Комисията за избор на стипендианти. 

Всички оценени на Етап 1 кандидати ще бъдат уведомени с електронно писмо на посочения от 

тях имейл за получения резултат, включително за получения брой точки и статуса на 

кандидатурата си, в индикативен срок до  10 работни дни от приключване на Етап 1.  

 

Интервю с Комисия за избор на стипендианти – ЕТАП 2  

Въз основа на резултатите (брой точки), получени от кандидатите в конкурса (от всички 

оценени кандидати от Етап 1), Комисията за избор на стипендианти формира класация на 

кандидатите, подредени в низходящ ред и установява минимален праг за продължаване в 

ЕТАП 2. Всички кандидати, получили резултат по-голям или равен на установения минимален 

праг, но не по-малко от 30% от всички кандидати, участвали на ЕТАП 1, ще бъдат поканени на 
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интервю с Комисията за избор на стипендианти. Кандидатите, получили резултат от ЕТАП 1 по-

малък от установения минимален праг отпадат от по-нататъшно участие в конкурса. 

Кандидатите, които ще бъдат определени за участие в Етап 2 ще бъдат уведомени 

индивидуално с електронно писмо на посочения от тях имейл за датата, мястото и часа за 

провеждане на интервюто. Интервюто се провежда на български език.  

На този етап от конкурса Комисията за избор на стипендианти ще оценява кандидатите по 

следните критерии със съответен максимален брой точки: 

Критерии Точки 

1  Мотивация за участие в програмата  Максимум точки: 20  

  

2  Ангажираност с решаване на здравни проблеми на ромска общност в 

България  

Максимум точки: 10  

  

3  Умения за комуникация  Максимум точки: 5  

  

       Максимум точки: 35 

 

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от точките, получени на ЕТАП 1 и ЕТАП 2. 

Окончателното класиране на кандидатите се формира въз основа на получения резултат в 

низходящ ред.  

Въз основа на така получените оценки, Комисията ще изготви списък на препоръчаните за 

одобрение кандидати и списък с предложени резерви. Предложенията на Комисията подлежат 

на окончателно одобрение от Изпълнителния съвет на Фонд Активни Граждани.  

Всички оценени на Етап 2 кандидати ще бъдат уведомени с електронно писмо на посочения от 

тях имейл за получения резултат, включително за получения брой точки и статуса на 

кандидатурата си, в индикативен срок  от 20 работни дни от приключване на Етап 2. 

Искания за информация и допълнителни разяснения  във връзка с конкурса могат да бъдат 

отправяни към ТСА на адрес med_scholarships@tsa-bulgaria.org. Оплаквания във връзка с 

процедурата по оценяване и сигнали за нередности във връзка с процедурата по провеждане 

на конкурса могат да бъдат изпращани на съответния електронен адрес,  посочен на сайта на 

Фонд Активни граждани България: 

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=3.  

В рамките на 5 работни дни от уведомлението за одобрение кандидатите следва да изпратят 

комплекта от документи, подадени в електронен вариант като част от кандидатурата си, на 

хартиен носител на адрес: „Тръст за социална алтернатива“, бул. „Патриарх Евтимий“ 64, София 

1000. Одобрените за стипендия кандидати ще получат договор за получаване на стипендия, 

който трябва да върнат подписан в срок от 10 работни дни. Ако това условие не бъде 

изпълнено, на тяхно място ще бъдат одобрени кандидати от списъка с резервите.  

mailto:med_scholarships@tsa-bulgaria.org
https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=3
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ВАЖНО! Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на преразглеждане. 

 

Краен Срок за подаване на кандидатури: 
 
Индикативен график за проверка, оценка и обявяване на 
резултатите от конкурса: 
 

петък, 22 октомври 2021г., 18.00ч.  

Уведомяване на всеки от кандидатите за резултатите  
от проверката за административно съответствие  и 
допустимост:  

до 3 седмици след крайния срок 
 
 
 

Информиране за резултатите от Етап 1: 
 

4 - 6 седмици след крайния срок 

Провеждане на интервюта Етап 2: 
 

6-7 седмици след крайния срок 
 

Информиране за окончателните резултати от конкурса: 
 

10-11 седмици след крайния срок  

 

ВАЖНО! Всички уведомления до кандидатите се изпращат по електронен път на посочената 

от тях електронна поща/имейл адрес. 

Всички срокове за уведомяване на кандидатите са индикативни! ТСА си запазва правото да 

прави промени в сроковете за уведомяване на кандидатите, като информира кандидатите чрез 

съобщение на www.activecitizensfund.bg и www.socialachievement.org.  

Списък на кандидатите, с които е сключен договор, ще бъде обявен на интернет страницата на 

Фонд Активни граждани www.activecitizensfund.bg. Препратка към него ще бъде поместена и 

на интернет страницата на ТСА, www.socialachievement.org.  

 

VIII. Подписване на договор и условия за продължаване на участието в програмата 

При подписването на договор, кандидатът декларира, че няма да получава стипендия от 

друг източник за академичната 2021/2022 година, като отбележи съответното поле в текста на 

договора. Не е необходимо да се декларират стандартните стипендии за успех, отпускани от 

висшите училища. Одобрени кандидати, които са освободени от плащане на семестриални 

такси (поради обстоятелства като индвалидност, сираци, военноинвалиди и т.н.) следва да 

представят документация, издадена от университета, доказваща освобождаването и 

основанието за това.  

Ако кандидатът е одобрен за стипендия от друг източник, но не е в договорни отношения за 

получаване на стипендия, ще получи правото да избере по коя програма желае да продължи 

своето участие и да получава последващи плащания. В тази връзка следва да уведоми ТСА и 

другия източник за своето решение.  

Ако кандидатът има договор и получава плащания от друг източник, участието му в конкурса се 

прекратява и на негово място ще бъде одобрен кандидат от списъка с резервите.  

http://www.activecitizensfund.bg/
http://www.socialachievement.org/
http://www.activecitizensfund.bg/
http://www.socialachievement.org/
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Участието в платени стажове или стажантски програми за придобиване на опит не противоречи 

на условията за участие в настоящата стипендиантска програма.  

Одобрените и сключили договор за стипендия кандидати ще получат подкрепа за една 
академична година. След изтичането на този период, на участниците в програмата ще бъде 
дадена възможност да продължат участието си в програмата и през следващата академична 
година без да е необходимо да кандидатстват отново, но само ако отговарят на всяко едно 
от следните условия:  

- През предходната академична година са постигнали успех от минимум 4.00 за 
студенти в специалностите, попадащи в професионалните направления Медицина, 
Стоматология и Фармация; минимум 4.50 за студенти в специалностите, попадащи 
в останалите допустими професионални направления.  
Ако са докторанти, стипендиантите трябва да са постигнали успех според 
горепосочените минимуми от положените изпити за докторски минимум или от 
взети курсове. При неположени до момента изпити, стипендиантите трябва да 
демонстрират участие в научноизследователска, преподавателска и/или експертна 
дейност и участие в научни форуми.10  

- Стипендианти, обучаващи се за получаване на степен професионален бакалавър, 

бакалавър или магистър, да са взели успешно поне 50% от изпитите, предвидени по 

програма за предходната академична година; 

- Редовно са участвали в срещи със своя академичен наставник (в случай, че ТСА е 
определил такъв);  

- Посетили са поне едно от официалните годишни събития, организирани за 
участниците в програмата (в случай, че такива са били организирани);  

- През следващата академична година ще продължат образованието си в 
акредитирано висше училище в България, в същата образователно-
квалификационна степен и специалност;  

- Заявят своето желание да останат в програмата, като попълнят предвидения за това 
формуляр.11 

Участниците в програмата, които не отговарят на тези критерии, ще имат право да 
кандидатстват отново през 2022 г. за академичната 2022/2023 г. чрез попълване на формуляр и 
подаване на пълен набор от документи, съгласно насоките за кандидатстване, които ще са 
валидни за съответния конкурс. 

IX. Плащане на стипендии  

Всяка годишна стипендия ще бъде изплащана на два равни транша по банкова сметка на името 

на стипендианта, след представяне на удостоверение за банкова сметка. Първото плащане се 

осъществява след подписване на договор за получаване на стипендия, а второто - в началото 

на втория семестър след получаване на междинен отчет от стипендианта. В рамките на 

годишната стипендия се покриват семестриалните такси на висшето училище, както и други 

разходи на стипендианта. Подробностите са изложени в приложения проект на договора за 

стипендия. 

 
10 Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 14: 
https://www.mon.bg/upload/18810/prvlnk_ZARS_190219.pdf 
11 Условията, както и необходимите документи, срокове и процедура за заявяване на желание за 
продължаване в програмата се описват подробно в отделна покана, която се публикува и изпраща до 
стипендиантите в началото на академичната 2021/2022г.  

https://www.mon.bg/upload/18810/prvlnk_ZARS_190219.pdf


Fund operated by:                
 ст

р
ан

и
ц
а 

1
4

 

X. Въпроси във връзка с кандидатстването 

Въпроси във връзка с кандидатстването могат да бъдат задавани по електронна поща на 

med_scholarships@tsa-bulgaria.org в срок до 8 октомври 2021г. Екипът на ТСА ще изпрати 

отговор до подателя в срок до 5 работни дни от получаването на запитването. Всяка седмица 

списък с отговорите на получените въпроси ще бъде публикуван на сайта Фонд Активни 

граждани www.activecitizensfund.bg. Препратки към списъка ще се публикуват и на сайта на ТСА  

www.socialachievement.org. 

XI. Приложения  

1. Заявление за кандидатстване (образец) 

2. Декларация за съгласие от родител/настойник за непълнолетни кандидати 

(образец) 

3. Информация, относно обработваните лични данни на кандидатите за 

стипендиантска програма 

4. Договор за получаване на стипендия (образец) 

За повече информация: 

За повече информация по програмата, моля следете на www.socialachievement.org  и 

www.activecitizensfund.bg.  

E-mail: med_scholarships@tsa-bulgaria.org 
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