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График на кампанията 
за предоставяне на стипендии по ПМС №90 

за летен семестър на учебната 2021-2022 година 

(1) Цялостното протичане на кампанията се осъществява в следните срокове: 

№ Събитие Срок 

1 Попълване на формулярите за кандидатстване на сайта на УАСГ, 
заверяване на формулярите във факултетните канцеларии. 
Формулярите остават във факултетните канцеларии. 

30.03 – 15.04.2022 г. 

2 Студентите, кандидатстващи за стипендия по чл. 7 от Условията 
и реда за предоставяне на стипендии представят заверения фор-
муляр, заедно с документите доказващи положението им на 
инспектор студенти /каб. 277, над зала 250/. 

30.03 – 15.04.2022 г. 

3 Обработка на подадените формуляри в базата данни на УЦИТ. 18.04 – 21.04.2022 г. 

4 Проверка на подадените документи от Комисия стипендии. 21.04 – 27.04.2022 г. 

5 Публикуване на сайта на УАСГ на списъците със студентите, има-
щи право да кандидатстват за стипендия и указани, евентуално, 
непълни или неверни данни и нередовни документи. 

29.04.2022 г. 

6 Корекции от студентите на непълни данни и неизрядни документи 
при инспектор студенти. 

03.05-05.05.2022 г. 

7 Обявяване на списъците с класираните студенти на сайта на  
УАСГ: http://www.uacg.bg/. 

10.05.2022 г. 

(2) При проверката на документите от Комисия стипендии по подадените документи се уста-
новява кои студенти имат право на стипендия по чл. 7 от Условията и реда за предоставяне на 
стипендии (чл. 3, ал. 3 на ПМС 90). 

(3) На 29.04.2022 г. на сайта на УАСГ ще бъдат публикувани списъците със студентите, 
имащи право да кандидатстват за стипендия и указани, евентуално, непълни или неверни данни 
и нередовни документи. 

Ако срещу името на студента има забележка или не фигурира в списъка, действа според ус-
ловията на чл. 18, ал. 2 от Условията и реда за предоставяне на стипендии. 

(4) На 10.05.2022 г. се обявява окончателното класиране. 

(5) При промяна на условията на обучение поради извънредни условия Комисия Стипендии 
ще промени графика и условията за кандидатстване, ако е необходимо. 

Съгласувал: 
Зам. ректор по учебни дейности, качество и акредитация 
Проф. д-р инж. Сл. Господинов 

http://www.uacg.bg/

