Покана към стипендианти, участвали в програмата за студенти от ромски
произход, изучаващи здравни специалности през 2021/2022 академична
година, за продължаване на участие в програмата
В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

I. Критерии за продължаване в програмата на стипендианти от предходната 2021/2022
академична година
Стипендиантите в програмата от предходната 2021/2022 академична година имат възможност
да продължат участието си в програмата и през следващата 2022/2023 академична година без
да е необходимо да кандидатстват отново. За целта стипендиантите трябва да отговарят на
всяко от следните условия:
1. Да са завършили предходната 2021/2022 академична година със среден 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;
2. Да са взели успешно поне 50% от изпитите, предвидени по програма за предходната
2021/2022 академична година;
3. Редовно са участвали в срещи (на живо, онлайн или по телефона) със своя
академичен наставник (в случай, че ТСА е определил такъв);1
4. Посетили са поне едно от събитията или са участвали в дискусионна група,
организирани за участниците в програмата (в случай, че такива са били организирани
на живо или онлайн); 2
5. През следващата академична 2022/2023 година ще продължат образованието си в
акредитирано висше училище в България, в същата образователно-квалификационна
степен и специалност;
6. Да заявят своето желание да останат в програмата, като попълнят предвидения за
това формуляр (Приложение № 1, стр.5 от този документ).

Проверява се служебно от страна на ТСА на базата на отчетна документация за академичната
2020/2010г., предоставена от ментори и стипендианти.
2
Проверява се служебно от страна на ТСА на базата на присъствена документация от срещи онлайн или
на живо и регистрация в дискусионната група на стипендиантите за академичната 2020/2021г.
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II. Необходими документи и краен срок за подаване
Участници, които желаят да продължат своето участие в програмата трябва да попълнят
електронния формуляр, поместен на следния адрес: и да приложат следните сканирани
документи:
1. Подписано лично от стипендианта заявление за продължаване в програмата (по
приложения образец).
2. Академична справка, която включва информация за академичната 2021/2022
година и отразява ясно средния успех на стипендианта.3
3. Уверение, удостоверяващо продължаване на образованието в същата
образователно-квалификационна степен и специалност в съответното висше
училище, където са посочени всички положени и неположени (ако е приложимо)
изпити.
Сканираните документи, трябва да се изпращат само чрез електронната форма (не по имейл)
и да са четими и видими в своята цялост.
ВАЖНО! Крайният срок за подаване на електронната форма с всички документи е:
понеделник, 17 октомври 2022г., 18.00 ч.

Електронната форма е достъпна на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/YZJWC72
ВАЖНО! Съветваме стипендиантите да не чакат до последния момент за подаване на своите
заявления. ТСА не носи отговорност за качеството на интернет връзката!
При успешно подаване на документите ТСА ще изпрати потвърждение за постъпване на
електронния формуляр на съответния стипендиант на посочения от него имейл адрес в
рамките на 3 работни дни от получаването на формуляра.
III. Проверка на постъпилите документи
ТСА извършва проверка на документите, подадените от желаещите да продължат участието си
в стипендиантската програма. Документите следва:
1. Да са изпратени по електронен път чрез попълване на посочения електронен
формуляр на български език и на кирилица до обявения краен срок;
2. Всички необходими документи, изброени в раздел „II. Необходими документи и
краен срок за подаване“, да бъдат прикачени сканирани, в пълен обем, съгласно изискванията,
да са видими целите страници и да са четими.
3. Посоченото в тях да отговаря на изискванията, посочени в раздел „I. Критерии за
продължаване в програмата на стипендианти от предходната 2021/2022 академична година“.

Ако академичната справка не включва изчислен среден успех за академичната 2020/2021 година, той
ще се изчислява като средноаритметична оценка от успеха по предметите, включени в учебния план за
съответната академична година и описани в академичната справка.
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ВАЖНО! ТСА ще уведоми кандидатите за резултатите от проверката на представените
документи в рамките на 7 работни дни от изтичане на крайния срок за подаване на
документи. В случай, че ТСА установи несъответствие на подадените документи спрямо
посочените изисквания, кандидатите ще имат право да предоставят допълнителна
информация в срок до 5 работни дни от изпращане на информация от ТСА на посочения от
стипендианта имейл адрес относно констатираното несъответствие и указания. Ако
кандидатът не предостави поисканата информация в указания срок, стипендиантът не
следва да продължи участието си в програмата.
ТСА си запазва правото да прави промени в сроковете за уведомяване на кандидатите, като
информира
кандидатите
чрез
съобщение
на
www.socialachievement.org
и
www.activecitizensfund.bg.
ВАЖНО! Всички уведомления до стипендиантите се изпращат по електронен път на
посочената от тях електронна поща/имейл адрес.
Стипендиантите, които не отговарят на критериите за продължаване на участието си в
програмата, преустановяват участието си в програмата на основание на класирането си за
получаване на стипендия за академичната 2018/2019 г., 2019/2020, 2020/2021 или 2021/2022 г.
и съответния договор за предоставяне на стипендия. Те ще имат право да кандидатстват
отново за участие в програмата за академичната 2022/2023 г. чрез попълване на формуляр и
подаване на пълен набор от документи, при условията на насоките за кандидатстване за
академичната 2022/2023 г., достъпни на сайта на ТСА от момента на обявяване на съответната
процедура.
IV. Изплащане на стипендии
На стипендиантите, отговарящи на критериите за продължаване в програмата, ще бъде
предложен за подписване Договор за предоставяне на стипендия за академичната
2022/2023 г. (Приложение № 2).
Всяка годишна стипендия ще бъде изплащана на два равни транша – първият, след подписване
на договор за получаване на стипендия, и вторият, 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.
VI. Въпроси във връзка с кандидатстването
Въпроси във връзка с кандидатстването могат да бъдат задавани по електронна поща на
med_scholarships@tsa-bulgaria.org до 10 октомври 2022г. Екипът на ТСА ще изпрати отговор до
подателя в рамките на 3 работни дни от получаването на запитването. Всяка седмица списък с
постъпили въпроси и отговорите им ще бъде публикуван на официалния сайт на Фонд Активни
граждани България www.activecitizensfund.bg.
VII. Приложения
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1. Заявление за продължаване в програмата (образец)
2. Проект на договор за стипендия

За повече информация:
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За повече информация по програмата, моля следете на www.socialachievement.org и
www.activecitizensfund.bg .
E-mail: med_scholarships@tsa-bulgaria.org

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДО ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“
БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ 64,
СОФИЯ 1000

Заявление

От:
(име, презиме и фамилия)

ЕГН:
С настоящото заявление декларирам желанието си да кандидатствам за продължаване на
участието ми в „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни
специалности“, в рамките на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2021г. през
академичната 2022/2023 г.
Декларирам, че:
1. съм запознат и отговарям на изискванията за продължаване на участие в програмата,
посочени в насоките за кандидатстване;
2. съм съгласен/а Фондация „Тръст за социална алтернатива“ да съхранява и обработва
личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които
предоставям във връзка с участието ми в настоящата стипендиантска програма.
Запознат/а съм с: цел и средства на обработка на личните данни; срок на съхранение;
доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа на
предоставянето им; правото на достъп, на коригиране или на заличаване на събраните
данни; правото на уведомяване при предоставяне на данните ми на трети лица,
правото на възражение срещу обработване на данните ми и правото ми на защита пред
компетентните държавни органи; адреса, телефона и имейла на Фондация „Тръст за
социална алтернатива“, които мога да използвам във връзка с упражняването на
правата ми по отношение на предоставените от мен лични данни;
3. данните и приложените документи, които предоставям с настоящото заявление са
истински и автентични.

Подпис: ............................
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Дата:
гр.

Информация, относно обработваните лични данни на кандидатите за стипендиантска
програма за подкрепа на студенти от ромски произход в изпълнение на Фонд Активни
граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 -2021 г.
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Фондация „Тръст за социална алтернатива“ съхранява и обработва личните данни, съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни, които са предоставени във връзка с
изпълнение на стипендиантска програма за подкрепа на студенти от ромски произход в
изпълнение на Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 -2021 г.
Данните се събират за удостоверяване на съответствието на кандидатстващите с критериите на
стипендиантската програма и включването на одобрените кандидати в дейности по
програмата, както и за целите на отчитането на взелите участие в тези дейности пред
Оператора на Фонд Активни граждани (включващ като партньори фондация „Институт
Отворено общество – София“ и фондация Работилница за граждански инициативи) и пред
Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП, Оператор на Програма Фонд Активни граждани;
Обработването на предоставените лични данни се осъществява с неавтоматични и
автоматични средства и включва събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране
или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, предоставяне на Оператора на Фонда
и Оператора на Програмата, актуализиране, унищожаване. При отправено искане от страна на
лицето, субект на данните - блокиране, заличаване или промяна;
Срокът на съхранение на личните данни е съгласно сключения Договор за изпълнение на Фонд
Активни граждани България – до 31.12.2028 г.
Личните данни се предоставят доброволно от участниците. При отказ от предоставяне на
данни, лицето не може да бъде включено/да продължи участието си в стипендиантската
програма;
Лицата, предоставили личните си данни имат право на достъп, на коригиране или на
заличаване на събраните данни;
Участниците имат право на уведомяване при предоставяне на данните им на трети лица,
различни от Оператора на Фонд Активни граждани (включващ като партньори фондация
„Институт Отворено общество – София“ и фондация Работилница за граждански инициативи) и
Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП правото на възражение срещу обработване на
данните им и правото им на защита пред Комисията за защита на личните данни:
www.cpdp.bg;
Кандидатите могат да се запознаят с Политиката за защита на личните данни на Фондация
„Тръст за социална алтернатива“ на адрес: www.socialachievement.org както и да свържат с
фондацията на адрес: бул. „Патриарх Евтимий“ 64, София 1000, тел: +359 2 424 6680, факс: +359
2 348 9251, ел. поща info@tsa-bulgaria.org, във връзка с упражняването на правата си по
отношение на предоставените от тях лични данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ!

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ
за академичната 2022/2023 г.

№ …..

Днес …… в гр. София между:
1. Фондация „Тръст за социална алтернатива”, регистрирана по ф.д. № 524/ 2012 г. на
СГС, с ЕИК по БУЛСТАТ 176356758, със седалище и адрес на управление: гр. София
1000, район Средец, бул. Патриарх Евтимий № 64, представлявана от Сара
Мари Перин – Изпълнителен директор, наричана по-долу за краткост „ТСА“, от една
страна
и
2……………………………………………,
ЕГН……………………….., л.
к. №……………, издадена на ………………. от МВР –…………………….., с постоянен
адрес: ………………………….., мобилен
телефон
за
връзка………………., email:……………………, наричан/а по-долу за краткост „Стипендиант“, от друга
страна,
ТСА и Стипендиантът наричани поотделно „Страна“, и заедно „Страни“,
и на основание Протокол от …. г. от заключително заседание на Комисия за избор на
стипендианти, и протокол от заседание на Изпълнителния съвет на Фонд Активни
граждани България от ….. г., се сключи настоящият Договор за предоставяне на
стипендия.
Преамбюл
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Настоящият договор за предоставяне на стипендия се сключва в изпълнение
на програма „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни

специалности“, която се изпълнява в рамките на Фонд Активни граждани
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ
на ЕИП) 2014-2021 г. Компонентът от Фонд Активни граждани за предоставяне на
стипендии на младежи от ромски произход (стипендиантска програма) се управлява и
изпълнява от ТСА.
Предмет на договора
Чл. 1. Предмет на настоящия договор са:
1. Предоставяне на
финансова
подкрепа
на
Стипендианта
за академичната 2022/2023 г., предназначена да покрие семестриалните такси за
съответното висше училище, както и за други разходи на Стипендианта.
2. Включване на Стипендианта в програма за наставничество, в рамките на която ще
му бъде предоставена подкрепа от наставник – професионалист в здравната сфера.
Срок на договора
Чл. 2, ал.1 Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
ал. 2. Срокът на договора е до 20.09.2023г.
Размер и начин на предоставяне на финансовата подкрепа
Чл. 3. Общият размер на финансовата подкрепа, която ще бъде предоставена на
Стипендианта за академичната 2022/2023г. е …… лв. (словом: ……..лева).
Чл. 4. Общата сума по чл. 3 на настоящия договор се формира от:
1. Първо плащане в размер на 50 % от общата стойност на финансовата подкрепа,
т.е. …… лв. (…….),
платими
в 14-дневен срок
след
сключване
на Договора, представяне на документ за заплатена семестриална такса за първия
семестър на академичната 2022/2023 г. и на удостоверение за банкова сметка на
името на Стипендианта. Таксата за банковия превод е за сметка на ТСА.
2. Второ плащане в размер на 50 % от общата стойност на финансовата подкрепа,
т.е. …… лв. (……), платими в 14-дневен срок след представяне на следните
документи: междинен доклад с приложена академична справка за първия семестър
на академичната 2022/2023 г., съгласно чл. 8 от настоящия договор, и документ за
заплатена такса за втория семестър на академичната 2022/2023 г. Таксата за
банковия превод е за сметка на ТСА.
Чл. 5, ал. 1 Плащанията по чл. 4 се извършват в български лева по банков път на
посочената от Стипендианта банкова сметка, както следва:
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IBAN ………

BIC на банката ………
Име на банката ………
ал. 2. При промяна на банковата сметка, Стипендиантът е длъжен да информира
ТСА в рамките на 5 работни дни, като представи актуално удостоверение за банкова
сметка.
Задължения на Стипендианта
Чл. 6. Стипендиантът се задължава да предостави платежен документ, съставен от
банка или висше учебно заведение, удостоверяващ заплатена такса за първи семестър
на академичната 2022/2023 г., в срок от 10 работни дни след подписването на
настоящия договор.
Чл. 7. Стипендиантът се съгласява да бъде включен в програма за наставничество и се
задължава да участва в редовни срещи с определения от ТСА наставник, според
предварително съгласуван график, като няма право виновно да пропусне повече от три
срещи в рамките на един семестър.
Чл. 8. Стипендиантът се задължава да изготви и предостави на ТСА междинен доклад
за академичния напредък,
постигнат
през първия семестър
на
академичната 2022/2023 година в срок до 30.03.2023 г. Междинният доклад се изготвя
по образеца в Приложение 3 към настоящия договор. Към него трябва да
бъдат приложени:
1. академична справка за първия семестър, издадена от съответния
университет/колеж и съдържаща оригинален печат на висшето училище, както и
подпис на длъжностното лице, издало справката/актуален индивидуален
междинен отчет, заверен от научния ръководител на докторанта (избира се
подходящата опция според ОКС на стипендианта)
2. платежен документ, съставен от банка или висше учебно заведение,
удостоверяващ заплатена такса за втори семестър на академичната 2022/2023 г.
Чл. 9. Стипендиантът се задължава да изготви и предостави на ТСА финален доклад за
напредъка,
постигнат
през
академичната 2022/2023 година,
в
срок
до 31.08.2023 г. Финалният доклад се изготвя по образеца в Приложение 4 към
настоящия договор. Към него трябва да бъде приложенa годишна академична
справка за академичната 2022/2023 г., издадена от съответния университет/колеж и
съдържаща оригинален печат на висшето училище, както и подпис на длъжностното
лице, издало справката./Към него трябва да бъдат приложени копие от
всички протоколи с оценки от взети курсове и изпити, или актуален междинен отчет,
заверен от научния ръководител на докторанта/копие от индивидуален годишен отчет
на докторанта и атестация за изминалата академична година (ако са налични към
датата на подаване на финалния доклад) (избира се подходящата опция според ОКС
на стипендианта)
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Чл. 10. Стипендиантът е длъжен да информира незабавно ТСА в случай,
че предприеме действия за прекъсване на своето обучение или промяна на избраната

специалност или университета/колежа, в който се обучава, но не по-късно от три
работни дни от прекъсването или промяната на специалност.
Чл. 11. Стипендиантът е длъжен при поискване да предоставя информация на ТСА
относно обстоятелства, свързани с получаваната стипендия, включително но не
само относно успех, академични постижения, представяне на изпити, провеждане на
срещи с наставника, включване в доброволчески проекти, банкови извлечения и
допълнителна информация.
Чл. 12. Стипендиантът се съгласява неговите име и фамилия, в качеството му на
стипендиант по програмата, да бъдат публично оповестявани.
Чл. 13. Стипендиантът приема, че при отправяне на покана до него, ще участва в
публични събития, свързани със стипендиантската програма и Фонд Активни
граждани България.
Задължения на ТСА
Чл. 14. Да предостави финансова подкрепа в размера и съгласно условията,
определени в чл. 3 и чл. 4 на настоящия договор.
Кореспонденция
Чл. 15, ал. 1. Страните ще отправят всички съобщения по този договор в писмена
форма на
адрес: гр.
София
1000,
бул.
Патриарх
mail адрес: med_scholarships@tsa-bulgaria.org за ТСА

Евтимий

№

64 или e-

и
адрес: ……. или e-mail адрес: …….. за Стипендианта.
ал. 2 Междинните и финални доклади, дължими от Стипендианта, трябва да бъдат
сканирани и изпратени по електронна поща на адрес med_scholarships@tsabulgaria.org, както и в оригинал на адреса на ТСА: Фондация „Тръст за социална
алтернатива“, гр. София 1000, бул. Патриарх Евтимий № 64.
ал. 3. Всяка от страните е длъжна да изпрати писмено уведомление на другата в
случай на промяна на адрес или телефон за кореспонденция в рамките на 5 работни
дни след промяната.

Чл. 16. Настоящият договор се счита за прекратен, ако в рамките на 10 работни дни от
сключването му Стипендиантът не е предоставил на ТСА оригинален документ,
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Предсрочно прекратяване на договора и възстановяване на получените средства

издаден
и
подпечатан
от
съответното
висше
училище,
удостоверяващ заплатена такса за първия семестър на академичната 2022/2023 г.
Чл. 17, ал. 1. 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 2), извън хипотезата на чл. 18,
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.
ал. 2. При прекратяване на договора по силата на настоящия член,
Стипендиантът дължи пълно възстановяване на предоставените по настоящия
договор средства и губи правото да кандидатства отново за отпускане на стипендия в
рамките на тази програма.
Чл. 18, ал. 1. ТСА има право да прекрати договора по всяко време в случай, че:
1. Стипендиантът промени специалността или университета/колежа, в който се
обучава и не уведоми ТСА в рамките на срока съгласно чл. 10 на настоящия договор
или ако вследствие на направената промяна Стипендиантът не отговаря на
условията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване (Приложение
2).
2. Стипендиантът прекъсне следването си преди края на академичната година.
3. Стипендиантът не изпълни виновно някое от задълженията си по чл.7 и чл.11 на
настоящия договор.
ал. 2. При прекратяване на договора по силата на настоящия член,
Стипендиантът отпада от програмата и не получава последващо плащане.
Чл. 19. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено
в писмена форма.
Чл. 20. Възстановяването на средства от Стипендианта се извършва в 14-дневен срок
от датата на прекратяването на договора по банков път на посочената от ТСА банкова
сметка, както следва:
IBAN: BG23BGUS91601002307304
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BIC на банката: BGUSBGSF

Име на банката: Българо-американска кредитна банка АД

Допълнителни разпоредби
Чл. 21. Договорът и неговите приложения не пораждат никакви задължения и
отговорности за Европейската асоциация за свободна търговия, нейния Секретариат,
включително Офиса на ФМ на ЕИП.
Чл. 22. Стипендиантът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорността за вреди и увреждания от всякакъв характер, нанесени на тези лица, във
връзка с изпълнението на договора. Операторът и Европейската асоциация за свободна
търговия, нейният Секретариат, включително Офисът на ФМ на ЕИП, както и
техните представители и служители, не носят отговорност, произтичаща от искове или
жалби вследствие неизпълнение на нормативни изисквания от страна на Стипендианта
или такива в резултат на засягане на правата на трети лица.
Чл. 23. Стипендиантът няма право да говори от името на Офиса на ФМ на ЕИП,
страните донори или Оператора на Фонда. В своите публикации/изказвания той е
длъжен да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че изявленията му не се
възприемат като направени от името на тези субекти.
Чл. 24. В случай на предсрочно прекратяване на Споразумението за изпълнение на
Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. между Офиса на ФМ на
ЕИП и Оператора, правата и задълженията, произтичащи от договора, се прехвърлят
автоматично от ТСА към Офиса на ФМ на ЕИП или към друг Оператор на Фонда,
независимо от причините за това. ТСА е длъжен незабавно да уведоми Стипендианта за
датата, от която се счита, че те са автоматично прехвърлени.
Чл. 25. Стипендиантът се задължава, както по време на действието, така и след
прекратяването на този договор, да не разпространява на трети лица конфиденциална
информация относно Фондация “Тръст за социална алтернатива”, включително
свързана с информация/данни от дейността на Фондацията, които са били узнати от
Стипендианта по повод изпълнението на този договор или случайно, като например,
но не ограничаващо се до: информация, свързана с бенефициенти, партньори,
договори, организации, доставчици, съконтрагенти, дейности, процедури и ноу-хау на
ТСА, поверителният характер на които може да се очаква, че е известен на
Стипендианта. Предварителното съгласие на Фондация “Тръст за социална
алтернатива” се изисква за всяко писмено или устно разкриване на конфиденциална
информация.
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Чл. 26. Настоящият договор може да бъде променян само с допълнително
споразумение в писмена форма, подписано от двете страни.

Поканата за продължаване участието в програмата, публикувана
представлява неразделна част от настоящия договор (….).

на …… г. ,

Приложения:
1. Декларация за защита на лични данни
2. Покана за продължаване участието в програмата на стипендианти от ромски
произход, изучаващи здравни специалности за академичната от предходната
2020/2021 академична година
3. Формуляр за междинен доклад (образец)
4. Формуляр за финален доклад (образец)
5. Информация относно обработваните лични данни на бенефициентите
на стипендиантска програма

Стипендиант
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Сара Мари Перин
Фондация „Тръст за социална
алтернатива“
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