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График на кампанията

за предоставяне на стипендии по ПМС №90
за летен семестър на учебната 2018-2019 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 канце01.03 – 29.03.2019г.
ларии. Формулярите остават във факултетните канцеларии.

2

Кандидатите по чл. 2, ал. 2 (студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания (50% ТЕЛК и повече) или такива, на които
и двамата родители са с трайни увреждания, или с единствен родител,
който е с трайни увреждания, студенти, израснали в домове за отглеж- 01.03 – 29.03.2019г.
дане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, студентки с
деца до 6 годишна възраст) занасят заверения формуляр в

каб. 277, над зала 250 /инспектор стипендии/.
3

Обработка на подадените формуляри в базата данни на
01.04 – 04.04.2019г.
УЦИТ

4

Проверка на подадените документи от Комисия стипендии

5

Публикуване на сайта на УАСГ на списъците със студентите,
имащи право да кандидатстват за стипендия и указани,
евентуално, непълни или неверни данни и нередовни документи

05.04 - 10.04.2019 г.

15.04.2019 г.

6

Корекции от студентите на непълни данни и неизрядни до15.04 - 18.04.2019 г.
кументи при инспектор стипендии

7

Обявяване на списъците с класираните студенти на сайта
на УАСГ: https://www.uacg.bg/?p=79&l=1

23.04.2019 г.

(2) При проверката на документите от Комисия стипендии се установява по подадените документи кои студенти имат право на стипендия по чл. 2, ал. 2 на ПМС 90.
(3) На 15.04.2019 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 кандидатствал студент не открие името си в списъците, в срок до 18.04.2019 г., трябва да занесе при инспектор стипендии
втория екземпляр на формуляра, с който е кандидатствал.
(4) На 23.04.2019 г. се обявява окончателното класиране.

