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Проект  „Студентски стипендии – фаза 1 ”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

Служебна бележка 
за кандидатстване за стипендия за специални постижения 

за зимен семестър на учебната 2017/2018 година 

 
№……………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(факултет) 
издава настоящата служебна бележка в уверение на това, че студентът: 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
(имена на студента, факултетен номер, специалност, курс) 

 

Настоящата служебна бележка дава право на студента да кандидатства за стипендия за 
специални постижения по Проект  BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1 ”, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове: 

-при постигнати високи резултати (златен, сребърен или бронзов медал) в национални и 
международни и състезания; 

-награди от международни изяви (изложби, фестивали и др.), награди от изяви от 
национално ниво или награди и грамоти за участие от местни (локални) събития и организации; 

-самостоятелни изложби и участие със самостоятелни изяви в арт форуми в чужбина, 
самостоятелни изложби в известни галерии и самостоятелни изяви в значими арт форуми в 
България или самостоятелни изяви на локално ниво – изложби, пърформанси, 

-участвал в научна, изследователска или практическа разработка, рецензирана, която 
студентът е докладвал и е класирана на специализиран форум, не е  по  учебен план и която не е 

задължителна за получаване на оценка по изучаваната дисциплина, като разработката не е   

предпоставка за завършване на даден курс или обучение в дадена образователно-

квалификационна степен, но е в професионалното направление, което изучава студентът.  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………   
 (посочват се данни за разработката /проекта /- наименование на разработката , проекта, кога е осъществен 

или започнал и др.) 

Настоящата служебна бележка дава право на студента да кандидатства за стипендия за 

специални постижения по Проект  BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1 ”, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 
Ръководител проект: ..............................................................................  

(име, фамилия и подпис) 
 
Ръководител катедра: ............................................................................  

(име, фамилия и подпис) 
 
Декан:……………………………………………………………………… 
                                                    (име и фамилия, подпис и печат) 

http://www.eufunds.bg/

