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Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски 

произход, изучаващи здравни специалности за академичната 

2018/2019 г. 

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 15 500 000 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 (стипендиантска програма) е на обща стойност 600 

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“, в който се очаква общо 54 индивидуални бенефициенти да 

получат стипендии и наставническа подкрепа.  

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. 

Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за 
период от една академична година, както и наставничество от ментор - професионалист в 
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здравната сфера1. Освен това стипендиантите ще имат възможност да кандидатстват за 
финансова подкрепа при реализирането на свои проекти, насочени към повишаване на 
информираността относно често срещани здравни проблеми и подобряване на здравното 
състояние на ромската общност. 

Стипендиантската програма ще започне през академичната 2018/2019 година и ще продължи 

шест години. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат предоставени приблизително 

общо 240 годишни стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро в 

зависимост от избраната специалност. Общият бюджет на конкурса за академичната 2018/2019 

година е 47 500 евро.   

III. Кой може да кандидатства за стипендия  

Критерии за допустимост: 

За участие в конкурса ще бъдат допуснати само кандидати, които едновременно отговарят на 

следните два критерия за допустимост: 

1. Кандидатът е български гражданин или законно пребиваващ на територията на Република 
България, и открито заявява своя ромски произход.2  

2. През академичната 2018/2019 година кандидатът ще бъде: 

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

магистърска или бакалавърска степен в една от допустимите специалности:  

 Предимство ще имат специалностите медицина, дентална медицина, фармация, 

медицинска сестра и акушерка.  

 Други допустими специалности: медицински лаборант, помощник-фармацевт, 

рехабилитатор, рентгенов лаборант, зъботехник, логопед, кинезитерапевт, 

гериатрични грижи.  

 Студенти в специалностите здравен мениджмънт или управление на здравните 

грижи могат да кандидатстват при условие, че имат придобита квалификационна 

степен в една от горепосочените специалности. 

или б) докторант в медицински или здравен факултет на акредитирано висше училище 

в България. 

 Предимство ще имат кандидатите, които през академичната 2018/2019 година ще 

бъдат в първи курс на съответната образователно-квалификационна степен. 

 

Кандидати, които не отговарят на критериите за допустимост, няма да бъдат разглеждани. 

                                                           
1 В рамките на предефиниран проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи 
здравни специалности“, изпълняван от ТСА по Фонд Активни граждани България. 
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 българските граждани в уязвимо 
социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна 
ситуация, които околното население определя като такива независимо от начина на тяхното 
самоопределяне, включително представителите на групите йерлии, калдараши, рудари, власи, миллет и 
др.  

http://www.president.bg/docs/1352306523.pdf
http://www.president.bg/docs/1352306523.pdf
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IV. Начин на кандидатстване, необходими документи и краен срок за подаване на 

кандидатури 

За да участват в конкурса, кандидатите трябва да подготвят следните документи: 

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

2. Мотивационно писмо в свободен  текст. 

Пояснение: Всички кандидати трябва да приложат мотивационно писмо в свободен текст. 
В него те могат да опишат защо искат да участват в програмата, защо са избрали тази 
специалност и как си представят своята бъдеща професионална реализация. Писмото не 
трябва да надвишава 2 страници/4500 символа. 

3. За студенти от първи курс на съответната образователно-квалификационна степен и 

докторанти: копие от диплома за завършено средно или висше образование. 

Пояснение: Кандидатите, които през академичната 2018/2019 година ще бъдат студенти 

в първи курс в дадена академична степен, трябва да предоставят пълно копие от 

дипломата си за средно образование, на което са видими оценките по всички предмети и 

оценките от матурите. Вместо това те могат да предоставят копие от диплома за 

завършена степен на висше образование, ако имат такава. 

Това изискване важи и за всички докторанти, кандидатстващи по програмата. 

4. За студенти от първи курс на съответната образователно-квалификационна степен и 

докторанти: документ, удостоверяващ прием в съответното висше училище в посочената 

специалност.  

Пояснение: Кандидатите, които през академичната 2018/2019 година ще бъдат студенти 

в първи курс, е необходимо да приложат документ, който доказва, че са приети в 

специалността и висшето училище, които са задали във формуляра за кандидатстване. 

Документът (уверение) трябва да е издаден от съответното висше училище и да съдържа 

информация за специалността и степента на обучение.  

Това изискване важи и за всички докторанти, кандидатстващи по програмата. 

5. За студенти от по-горен курс: академична справка за последната завършена академична 
година.  

Пояснение: Кандидати, които през академичната 2018/2019 година ще бъдат студенти във 
втори или по-горен курс, е необходимо да приложат академична справка, съдържаща 
информация за резултатите от всички задължителни изпити от изминалата академична 
година. Академичната справка трябва да бъде подписана и подпечатана от представител 
на висшето училище.  

6. Препоръка от преподавател, наставник, работодател или НПО, към която кандидатът е бил 
ангажиран. 

Пояснение: Кандидатът следва да приложи препоръка от свой преподавател, 

работодател, наставник или представител на неправителствена организация, към която 

е бил ангажиран. Препоръката трябва да е подробна, да изразява мнение относно 

качествата на кандидата и да съдържа име, подпис, длъжност и данни за контакт на 

лицето, от което е изготвена, включително телефон за връзка. На препоръката трябва да 

е отбелязана дата. Ще бъдат разглеждани само препоръки, изготвени през последните 
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шест месеца преди кандидатстването. Не е необходимо препоръката да бъде написана 

специално за целите на кандидатстване в програмата.  

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

8. (По желание) Документ, удостоверяващ участие на кандидата в доброволческа дейност 

или активност на местно ниво.  

Пояснение: Прилагането на такъв документ не е задължително за удостоверяване на 

административното съответствие на кандидатурата, но предоставя допълнителни 

точки при оценката на кандидата. Документът е в свободен текст, като за да бъде 

валиден е необходимо да е подписан от представител на организацията/институцията, 

към която кандидатът е бил ангажиран и подпечатан с печат на организацията.  

Кандидатстването става чрез попълване на електронна форма, към която трябва да бъдат 

приложени сканирани посочените документи.  

 

Електронната форма е достъпна на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/S3TDGTB  

Сканираните документи, които са качени в електронната форма трябва да са четими. 

 

Крайният срок за подаване на електронната форма с всички документи е: 27.09.2018, 18.00 

часа. 

 

Внимание: Съветваме кандидатите да не чакат до последния момент. ТСА не носи отговорност 

за качеството на интернет връзката! 

 

Административно съответствие на постъпилите кандидатури: 

Няма да бъдат разглеждани документи, които не са изпълнили следните административни 

критерии:  

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 по-горе, да бъдат прикачени сканирани, в пълен 

обем съгласно изискванията и да са четими. 

 

ТСА ще уведоми всички кандидати за резултата от административната проверка по електронна 

поща, на указания от тях в електронната форма електронен адрес в срок до 3 работни дни, след 

изтичане на крайния срок за подаване на кандидатурите. 

 

При установяване на административно несъответствие на съответния кандидат ще бъде 

предоставена възможност да изпрати допълнително документи по указания от ТСА начин в 

срок до 5 работни дни. 

 

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

отстраняване на несъответствия, че не отговарят на административните критерии за 

допустимост, могат да поискат преразглеждане на кандидатурата им в срок до 5 работни дни 

след получаване на уведомлението с резултата от оценката на административното 

https://www.surveymonkey.com/r/S3TDGTB
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съответствие чрез изпращане на съобщение на адрес complaints@tsa-bulgaria.org със заглавие 

на съобщението „Искане за преразглеждане на кандидатура“.   

 

V. Оценка, подбор и класиране на кандидатите  

Стипендиантите ще бъдат избирани чрез конкурс, състоящ се от три етапа: 1) Проверка на 

критериите за административно съответствие, 2) оценка на кандидатурата по документи и 3) 

интервю.  

 Етап 1 

На първия етап ще бъде установено дали кандидатурата отговаря на административните 

критерии и на критериите за допустимост на програмата, описани по-горе в раздел III и IV. 

Само кандидатури, които отговарят на тези критерии, ще бъдат разглеждани на следващия 

етап от подбора.  

 Етап 2 

На втория етап, кандидатурите ще бъдат оценени от петчленна комисия по следната точкова 

система: 

Критерий Тежест 

1 Среден успех от диплома за средно 
образование/академична справка/диплома за висше 
образование 

Максимален брой точки: 45 

2 Мотивационно писмо (съдържание, структура, езикова 
грамотност) 

Максимален брой точки: 20 

3 Препоръка Максимален брой точки: 15 

4 Бонус точки за доброволческа дейност или активност на 
местно ниво, удостоверена с валиден документ 

Максимален брой точки: 15 

5 Бонус точки за кандидати в специалностите медицина, 
дентална медицина, фармация, медицинска сестра, 
акушерка 

20 точки 

6 Бонус точки за кандидати, които ще бъдат първи курс на 
съответната образователно-квалификационна степен 

20 точки 

Максимален брой точки от етап 2: 135 

 

Въз основа на получените точки, комисията за избор на участниците в стипендиантската 

програма ще реши кои кандидатури продължават участието си в конкурса. Кандидатите, които 

продължават, ще получат покана за интервю с комисията за избор на стипендианти. 

 Етап 3 

На третия етап комисия за избор на стипендианти ще оцени представянето на кандидатите на 

интервюто. Оценката ще се извърши по точкова система, по следните критерии: 

Критерий Тежест 

1 Мотивация за участие в програмата Максимален брой точки: 20  

2 Ангажираност с проблемите на ромската общност Максимален брой точки: 10 

3 Комуникационни умения  Максимален брой точки: 5 

mailto:complaints@tsa-bulgaria.org
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Максимален брой точки от етап 3: 35 

 

Общият брой точки на кандидата, на базата на който ще се вземе решението за одобрение или 

отхвърляне на кандидатурата, се определя от сбора на точките, получени на етап 2 и на етап 3. 

Въз основа на така получените оценки, комисията ще изготви списък на одобрените кандидати, 

списък на неодобрените кандидати, и списък с резерви. Одобрените кандидати ще получат 

официално уведомление и договор за получаване на стипендия, който трябва да върнат 

подписан в едноседмичен срок. Ако това условие не бъде изпълнено, на тяхно място ще бъдат 

одобрени кандидати от списъка с резервите. Решенията на комисията са окончателни и не 

подлежат на възражения. 

Срокове  

Срок за подаване на кандидатури:  27.09.2018, 18.00 ч. 
Обявяване на резултатите от Етап 1: 
Обявяване на резултатите от Етап 2: 

2.10.2018 
19.10.2018 

Провеждане на интервюта: 20-29.10.2018 
Обявяване на резултатите от конкурса: 30.10.2018  
Уведомяване на кандидатите от списъка с резерви: до средата на ноември 2018 
 

ТСА си запазва правото да прави промени в сроковете за уведомяване на кандидатите, като 

информира кандидатите чрез съобщение на www.socialachievement.org.  

Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Фонд 

Активни граждани www.activecitizensfund.bg и на интернет страницата на ТСА 

www.socialachievement.org.  

 

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

Преди подписването на договор за получаване на стипендия, кандидатът следва да предостави 
всички документи, приложени към електронната кандидатура, на хартиен носител, като ги 
изпрати по пощата, или чрез подаването им по куриер или лично от кандидата на адрес: „Тръст 
за социална алтернатива“, бул. „Патриарх Евтимий“ 64, София 1000.  

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

друг източник за академичната 2018/2019 година, като отбележи съответното поле в текста на 

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

висшите училища.  

Одобрените 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, само ако отговарят на следните условия:  

1. през предходната академична година са постигнали успех от  

- минимум 4.00 за студенти в специалностите медицина, дентална медицина и фармация; 

- минимум 4.50 за студенти в останалите допустими специалности. 

2. Поне 50% от изпитите, предвидени по програма за предходната академична година са взети; 

http://www.socialachievement.org/
http://www.activecitizensfund.bg/
http://www.socialachievement.org/
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3. Редовно са участвали в срещи със своя академичен наставник;  

4. Посетили са поне едно от официалните годишни събития, организирани за участниците в 
програмата;  

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

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

Участниците в програмата, които не отговарят на тези критерии, ще имат право да 
кандидатстват отново през 2019 г. за академичната 2019/2020 г. чрез попълване на формуляр и 
подаване на пълен набор от документи, съгласно насоките за кандидатстване. 

VII. Плащане на стипендии  

Всяка годишна стипендия ще бъде изплащана на два равни транша – в началото на първия 

семестър на академичната година, след подписване на договор за получаване на стипендия, и 

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 ще бъдат изложени в договора за стипендия. 

VIII. 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 19.9.2018 г. Екипът на ТСА ще изпрати отговор до 

подателя в рамките на 3 работни дни от получаването на запитването. Всяка седмица списък с 

отговорите на получените въпроси ще бъде публикуван на сайта на ТСА 

www.socialachievement.org. 

IX. 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. Образец на договор за получаване на стипендия (образец) 

За повече информация: 

За повече информация по програмата следете на www.socialachievement.org.  

E-mail: med_scholarships@tsa-bulgaria.org 

Facebook: Next Roma Med 

 

 

 

 

 

 

mailto:med_scholarships@tsa-bulgaria.org
http://www.socialachievement.org/
http://www.socialachievement.org/
mailto:med_scholarships@tsa-bulgaria.org
https://www.facebook.com/Next-Roma-Med-2162731410682404/
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ДО ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ 

БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ 64, 

СОФИЯ 1000 

 

 

Заявление 

 

 

 

 

От: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(име, презиме и фамилия на кандидата) 

 

ЕГН: ………………………………………… 

 

С настоящото заявление декларирам желанието си да кандидатствам за участие в програма 

„Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ в рамките на 

Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

 

Декларирам, че   

 

1. познавам и отговарям на изискванията за допустимост на програмата, посочени в 

обявлението за конкурса и 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 за 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 документите, които предоставям със своята кандидатура, са истински и 

автентични. 

 

 

 

 

 

 

Дата: …………………………       Подпис: ……………………… 

Гр./село: ………………….. 
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ДО ФОНДАЦИЯ „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ 

БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ 64, 

СОФИЯ 1000 

 

Декларация 

 

 

 

Долуподписаната/ият:............................................................................................................................. 
              (трите имена на родител/ настойник) 

ЕГН: .......................................................... 

В качеството си на родител/настойник/попечител (подчертайте вярното) на: 

………………………………..................................................................................................................................           
(имена на детето) 

ЕГН на детето: ………………………………………………………. 

с настоящото  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Давам съгласието си детето ми да кандидатства по програма „Подкрепа за студенти от 

ромски произход, изучаващи здравни специалности“. 

 

2. Съгласен/а съм  Фондация „Тръст за социална алтернатива“ да съхранява и обработва 

личните данни на мен и на сина/дъщеря ми (подчертайте вярното), съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставяме във връзка с 

участието 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 за предоставянето им; правото на 

достъп, на коригиране или на заличаване на събраните данни; правото на уведомяване 

при предоставяне на данните ми и тези на сина/дъщеря ми на трети лица, правото на 

възражение срещу обработване на данните ми и тези на сина/дъщеря 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 и от 

сина/дъщеря ми лични данни. 

 

 

 

 

 

Дата: …………………………       Подпис: ……………………… 

Гр./село: ………………….. 
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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. 

 

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. 


