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Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за 

присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за 
студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” 

 
Чл.1. Настоящите правила определят реда за учредяване и раздаване на 
ежегодна годишна парична стипендия на студенти за ОКС „магистър“ в ПН 
„Фармация”. 

Чл.2. УС на БФС създава специален фонд за набиране на средства чрез дарение 
за целево разходване за награждаване с ежегодна еднократна парична 
стипендия на студенти, редовно обучение, записани в акредитирани висши 
училища на територията на Република България за придобиване на 
образователно-квалификационна степен магистър в професионално направление 
„Фармация”. 

Чл.3. Средствата за стипендиите се набират от трети лица и/или от членове на 
БФС с цел натрупване и разходването им за стипендията по чл.1. Всички дарения 
трябва да посочват, че се правят с оглед разходване на дарената сума за фонда 
за стипендии. 

Чл.4. Дарените целево за стипендии средства се осчетоводяват по отделна 
сметка и не могат да бъдат разходвани за други цели, освен предоставяне на 
стипендии и заплащане на дължими местни и други данъци. 

Чл.5. (1). Стипендиите се дават ежегодно на най-малко двама студенти – мъж и 
жена, които са записани за студенти, редовно обучение, завършили втори курс и 
записани в по-горен курс според действащия учебен план на висшето училище. 
Размерът на двете стипендии е винаги равен. 

(2) Размерът на стипендиите за първата конкурсна година ще бъде 1000 лева за 
всяка. УС на БФС има право да вземе решение за награждаване на повече от 
двама студенти, но винаги по равен брой от двата пола, ако натрупаните 
средства за стипендии са в по-голям размер. 

(3) В случай, че не са налице достатъчно средства през следващи периоди за 
изплащане на стипендии в размер на 1000 лева, УС на БФС може да вземе 
решение за промяна на размера на наградите. 

Чл.6. Условие за предоставяне на стипендия е кандидатите да нямат неположени 
изпити от предходни учебни години към датата на подаване на заявлението за 
кандидатстване. 

Чл.7. Критериите за определяне на наградените са, както следва според 
относителната им тежест: 

- Общ успех от предходната учебна година – 60%; 
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- Препоръки от хабилитирани преподаватели във фармацевтични 
факултети на висши училища на територията на България, които са 
членове на Българския фармацевтичен съюз – 40%. 

 Броят на точките по всеки от двата критерия се определя на основата на 
средната претеглена стойност на най-високия и на най-ниския показател на 
конкретните кандидати за съответната година. 

Чл.8. Един хабилитиран преподавател има право да предостави не повече от 
една препоръка на един студент в рамките на ежегодния конкурс. 

Чл.9. Заявленията за кандидатстване за ежегодната стипендия на БФС се 
подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер. Заявлението 
следва да е придружено от:  

1. Академична справка от висшето училище за успеха на кандидата 
от предходната учебна година; 

2. Уверение, че е записан в редовна форма на обучение за 
съответната учебна година;  

3. Кратка автобиография на кандидата;  

4. Мотивационно писмо за причините, поради които се обучава за 
придобиване на образователно-квалификационна степен 
магистър в ПН „Фармация”;  

 4а. Декларация, че кандидатът не е получавал стипендия от БФС по 
реда на настоящите правила до момента; 

5. Препоръки от хабилитирани лица.  

Чл.10. Всички документи трябва да бъдат представени в оригинал или с 
официална заверка. 

Чл.11. Заявленията се подават ежегодно в периода от 15 до 30 септември.  

Чл.12. Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от 
петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, 
ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя 
преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията 
след интервюто при равни други показатели на класиране. 

Чл.13. Комисията изготвя протокол с класиране в срок до 15 октомври на 
съответната година. 

Чл.14. Класирането се представя на УС на БФС,  който организира ежегодна 
церемония по представяне и връчване на стипендиите на БФС. По възможност 
церемонията се провежда в навечерието или на 01 ноември или най-късно до 15 
ноември. 

Чл.15. Всички дарители следва да бъдат поканени на церемонията по 
представяне на стипендиите.  
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Чл.16. При невъзможност на награденото лице да присъства на церемонията, то 
може да се представлява от друго лице с писмено пълномощно. 

Чл.17. Стипендиите се изплащат по банков път по посочена от кандидата банкова 
сметка в 5-дневен срок от церемонията по представяне и връчване на 
стипендиите. 

Чл.18. Към наименованието на годишната стипендия на БФС за студенти по 
„Фармация”, всеки дарител може да се посочва конкретна причина, наименование 
или името на конкретно физическо лице. Ако причината или лицето не отговарят 
на добрите нрави и целта на предоставяните стипендии, същите не се 
оповестяват при награждаването. 

Чл.19. Всички натрупани парични средства, които не са разходвани за стипендии 
за съответната година се разходват за същата цел през следващи години. 

Чл.20. При решение на УС на БФС за преустановяване на годишните стипендии, 
всички натрупани средства, независимо от размера, се разходват за стипендиите.  

Чл.21. Настоящите правила са приети на редовно заседание на Управителния 
съвет на Българския фармацевтичен съюз на 20.11.2013г., изменени и допълнени 
на редовно разширено заседание на Управителния съвет на Българския 
фармацевтичен съюз на 15.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

                                УТВЪРДИЛ: 
                                          /Маг.-фарм. Илко Гетов/ 
      Председател на УС на БФС 

        

       


