ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА
„С ТЕНИСКА НА БАЛА”
на
„МОТО-ПФОЕ” ЕООД и БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – СТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ
за кандидатстване за стипендия по програмата „С тениска на бала”
I. Критерии към зрелостниците, които могат да кандидатстват по програмата
„С тениска на бала” /#steniskanabala/:
1. Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в
същата година да e приет във висшe учебно заведение (ВУЗ).
2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2020
година да е:
2.1. зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е
починал), или;
2.2. да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на
Закона за закрила на детето, или;
2.3. да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца,
лишени от родителска грижа.
3. Да се е записал да продължава образованието си в рамките на текущата
година, в която е получил диплома за завършено средно образование, като избраното от
него Висшe учебно заведение (ВУЗ) да е от изброените в Списъка на ВУЗ, посочен по-долу
в раздел ІІ и публикуван на сайта www.steniskanabala.bg.
4. Да кандидатства по настоящата програма чрез собственоръчно попълнено и
подписано Заявление по образец, публикувано заедно със списък от допълнително
изисквани документи за кандидатстване на сайта www.steniskanabala.bg в секцията
„Регламент”.
5. Да се изпратят /занесат/ заявлението и допълнително изискваните към него
документи за кандидатстване, в срок от 1 юли до 20 септември – в работното време, до
Български Червен кръст – Столична организация (СО на БЧК), с пощенски адрес посочен в
т.16 от настоящия Регламент.
6. Да има доказан с документи месечен доход за една година под 500 лв. на член
от семейството, в което живее (важи за зрелостници, живеещи в семейна среда – с живия
родител, с настойници или в приемни семейства). Относно зрелостници без родители,
които са отглеждани в домове за деца, лишени от родителска грижа, се представя
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
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7. Всички желаещи да участват в програмата зрелостници могат да изберат едно
или повече от изброените в Списъка на сайта www.steniskanabala.bg учебни заведения и
да кандидатстват за приемане в него/тях по надлежния ред за съответния ВУЗ.
8. Приетите във ВУЗ и одобрени по програмата #steniskanabala зрелостници
/бенефициенти/ ще получат чрез СО на БЧК еднократно дарение в размер на:
8.1. 2000 (две хиляди) лева на студент, приет за обучение във Висше учебно
заведение (ВУЗ)
9. Дарената сума се получава от бенефициента в рамките на първата учебна
година (или първите 12 месеца) от образованието/обучението. Средствата се изплащат
при следните условия:
9.1. половината от сумата за еднократно дарение за образование във Висше
учебно заведение (ВУЗ) – след представяне на уверение в оригинал за
приемане/записване в съответното Висше учебно заведение, а остатъкът – на две равни
вноски след представяне на уверение в оригинал за записан съответно втори и трети
семестър;
9.2. Посочените по-горе необходими документи се представят в СО на БЧК и
сумите се изплащат от същата организация.
10. Събраната обща сума на даренията, която за текущата 2020 година се
гарантира от организатора „МОТО-ПФОЕ” ЕООД e в минималния размер от 20 000
(двадесет хиляди) лева.
11. Предвид условието, посочено в предходната т.10 – за текущата 2020 година
се определят минимум 5 (пет) еднократни стипендии по 2 000 (две хиляди) лева всяка, за
образование във ВУЗ. В случай че благотворителната кампания набере средства,
значително надхвърлящи общия обем на така обявените стипендии, организаторите ще
обявят допълнителни свободни места в двете категории в срока по т.14.1.
12. Ако общият брой желаещи да получат финансово подпомагане по настоящата
програма надхвърля определените съгласно т.11 стипендии през текущата 2020 година, се
прилагат допълнителни критерии за избор в следната последователност:
12.1. зрелостници сираци без живи двама родители или с неизвестни двама
родители се класират преди зрелостници с един жив родител;
12.2. след прилагане на критерия по т.12.1. и при наличие на кандидати
(зрелостници-сираци без родители или с един жив родител и един починал, или настанен
в приемно семейство, или възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа),
чийто брой отново надхвърля броя на определените в т.11 стипендии – се взима под
внимание и месечният доход на член от семейството, определен в т.6;
12.3. при наличие на кандидати, определени съгласно допълнителните критерии
по т.12.1. и т.12.2., чийто брой отново надхвърля броя на определените в т.11 стипендии –
крайното класиране се извършва измежду всички тези кандидати, като се взима под
внимание и успеха от дипломата за завършено средно образование.
13. В случай че желаещите да учат зрелостници са под броя на стипендиите, с
които могат да бъдат подпомогнати по настоящата програма със събраните от
направените дарения средства през съответната година, то неизразходваните средства
ще бъдат прехвърлени за разпределяне през следващата година на програмата
#steniskanabala.
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14. Програмата се осъществява, считано от 2014 г. и се провежда относно всяка
приключваща учебна година за среднообразователните училища, освен ако
организаторът „МОТО-ПФОЕ” ЕООД не вземе друго решение. Сроковете относно
програмата в текущата 2020 г. са следните:
14.1. обявяване на общата събрана от направени дарения сума, която ще се
разпределя през 2020 година и допълнителни места за кандидатстване по т.11 – до 30
септември 2020 г.;
14.2. документи за кандидатстване по програмата се приемат от 01 юли до 30
септември 2020 г.;
14.3. одобряването на бенефициентите се извършва от 30 септември до 10
октомври 2020 г. вкл.;
14.4. получаването на съответните стипендии за образованието/обучението се
извършва по реда и при условията, посочени в т.9, но не по-рано от 20 октомври 2019 г.
15. Оперативната работа по събиране на заявките за кандидатстване,
управление на средствата, работата със зрелостниците и изборът на класирането, ще се
извършва от дългогодишния партньор на Мото-Пфое в благотворителната работа с
абитуриенти сираци – БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – Столична организация (СО на БЧК).
16. Класирането и администрирането на програмата се извършва от БЪЛГАРСКИ
ЧЕРВЕН КРЪСТ – Столична Организация (СО на БЧК), съгласно условията на настоящия
Регламент.
17.
контакти:

За целите на настоящата програма се определят следните данни за

„МОТО-ПФОЕ”ЕООД, гр.София, 1360, район Люлин, бул.”Сливница” №444,
e-mail: steniskanabala@motopfohe.bg
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - Столична организация, София, 1407, бул.”Джеймс
Баучер” №76, тел. 81 22 822, e-mail sofcom@redcross.bg
18. Настоящият Регламент се прилага относно програмата, като условията по него
са валидни и приложими през текущата 2020 година.
18.1. Организаторът „МОТО-ПФОЕ”ЕООД си запазва правото относно всяка
следваща текуща година от програмата да прави изменения и/или допълнения на
Регламента, като същите ще бъдат своевременно публикувани на сайта на програмата:
www.steniskanabala.bg
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II. Списък на Висшите учебни заведения (ВУЗ), в които може да се кандидатства
за стипендия по настоящата програма в текущата 2020 г.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Аграрен университет - Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Академия на МВР - София
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
Икономически университет - Варна
Лесотехнически университет - София
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - София
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Национална художествена академия - София
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Технически университет - София
Тракийски университет - Стара Загора
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Университет за национално и световно стопанство - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
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Образец

З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р АЦ И Я
за кандидатстване за стипендия
по инициативата “С тениска на бала”
От .........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:.................................................,... Tел: ................................ GSM: ..............................................
Ел.поща ....................................................................
1. Постоянен адрес: п.код.................... област........................................ гр./с. ...................................
(адресът, вписан в личната карта)
бул./ул............................................................................ бл.............. вх. ........... ет............ ап. ............
2. Настоящ адрес: п.код.................... област........................................ гр./с. .....................................
(адресът, на който живеете понастоящем)
бул./ул............................................................................ бл.............. вх. ........... ет............ ап. ............
Кандидатствам към БЧК-Столична организация за стипендия по благотворителната инициатива на МОТОПФОЕ “С тениска на бала” като декларирам, че съм запознат с регламента за кандидатстване и прилагам
следните документи:

□ Копие от дипломата за завършено средно образование.
□ Копие от смъртен акт на родител/родители.
□ Документ (Уверение) за приемане в български университет, че съм записан за редовен студент.
□ Документ (Уверение) от център за професионално обучение, че съм записан за обучение.
□ Документ (Наследствена пенсия) за месечен доход на кандидата (издава се от НОИ) и/или (Служебна
бележка) за месечни доходи от месторабота за една година.

□

Документ (Служебна бележка) за месечни доходи на родител/настойници на кандидата за една
година (издава се от местоработата и/или от НОИ).

□ Документ (Съдебно решение) за лишаване от родителски права и за определяне на настойничество
□ Документ (..................) за настаняване в приемно семейство.
(Моля, отбележете с “х” приложените документи, описани в заявлението-деклараци.) (Непълни
документи не се разглеждат.)
Известно ми е, че за вписването на неточни и на неверни данни в тази декларация нося отговорност по
чл.313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
........................2019 г.

С уважение:
/подпис/
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Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
Давам съгласие БЧК- Столична организация да съхранява и обработва
личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за личните данни, които
предоставям във връзка с кандидатстването ми за стипендия по
инициативата “С тениска на бала” и да ги ползва само за целите на исканата
стипендия, освен ако не бъде задължена да извърши това по силата на
закон.

..................2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/ ........................................................ /
име,фамилия
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