СТАТУТ НА ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
„ОТ АЛУМНИТЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НБУ“
І. Общи положения
Чл. 1 (1) Дарителски фонд „От алумните за студентите на НБУ“, наричан по-нататък
„Фонда“ се създава с цел финансово подпомагане на студенти на НБУ при създалата се
критична ситуация с пандемията на COVID 19.
(2) Фондът се създава по инициатива на алумни на НБУ и Председателския съвет на
Настоятелството на НБУ.
(3) Статутът на Фонда се приема от Настоятелството.
(4) Фондът се създава за учебната 2020/2021 г., като впоследствие, според резултатите от
осъществяването на дейността и неговите цели, Настоятелството може да вземе решение
за преобразуването му с постоянен статут и условията, при които ще функционира.
(5) Фондът се управлява и администрира от Управляващ комитет.
ІІ. Принципи на дейността по администрирането и управлението на Фонда
Чл. 2. Администрирането и управлението на Фонда се осъществяват съгласно този
Статут, в рамките на администрирането и управлението на финансовите средства на
НБУ, като се отчитат:
а) волята на дарителите за подпомагане на студенти на НБУ от алумни на НБУ;
б) специфичните особености на университетските правила и традиции;
в) социални принципи;
в) утежнената в икономическо отношение обстановка.
ІІІ. Набиране на средства във фонда
Чл. 3. (1) Средствата във фонда се набират от дарения от физически лица – алумни на
НБУ и други желаещи да подпомогнат студентите на НБУ, които споделят целите и
принципите на Фонда.
(2) Според волята на дарителя той може да бъде обявен публично от НБУ.
Чл. 4. Даренията са в размер до 1200 лв. за 12 месеца, направени изцяло или на части.
ІV. Стипендианти
Чл. 5. (1) За стипендии от фонда могат да кандидатстват всички студенти в НБУ, които
отговарят на условията на този Статут.
(2) В случай, че изричната воля на дарителя е част от дарението да бъде предназначено
за стипендии за студенти от определено професионално направление/програма,
дарението се насочва според волята на дарителя.
Чл. 6. В случай, че липсва изрична воля на дарителя, Управляващият комитет може да
вземе решение за разпределение на събраните средства по степени (напр. 75% за
бакалаври, 20% за магистри, 5% за докторанти), по курсове в бакалавърската степен
(напр. 35% за четвърти курс, 30% за трети курс, 25% за втори курс и 10% за първи курс)
или в магистърската степен (напр. 50% за трети семестър, 30% за втори семестър и 20%
за първи семестър) или друго.
Чл. 7. В случай, че студент получи стипендия от Фонда, той не може да получава друг
вид стипендия от НБУ и обратното – ако получава друг вид стипендия от НБУ, не може
да получи стипендия от Фонда.
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V. Стипендии
Чл. 8. Максималната семестриална стипендия е 50% от стандартната семестриална такса
за семестъра, за не повече от общо два семестъра.
Чл. 9. Критерии за кандидатстване:
1. Студенти с месечен доход под минималната работна заплата, установена за страната
или с доход на член от семейството (за студенти ненавършили 25 - годишна възраст) не
по-голям от месечния размер на минималния праг на бедността за съответната година;
2. При равни условия по горния критерий от значение ще бъдат успехът през предходния
семестър и постижения в образователни, изследователски или творчески проекти в НБУ.
Чл. 10. (1) Възможността за кандидатстване и условията за предоставяне на стипендии
от Фонда се обявява на сайта на НБУ до 1 август 2020 г. при положение, че във Фонда са
постъпили не по-малко от 10 000 лв.
(2) Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в класирането за стипендиите от Фонда;
2. Служебна бележка за доходите на студента или декларация за липса на личен доход и
служебни бележки от местоработата на родителите;
3. В случаите на чл. 9, т. 2 Управителният комитет може да поиска препоръка от
преподавател, директор на програмен съвет или друг колега от администрацията на НБУ,
който познава студента.
(3) Успехът, както и дали кандидатът получава стипендия от НБУ се проверяват
служебно.
Чл. 11. Подаването на документите става в отдел „Студенти“ на НБУ, в срок до 15
септември.
Чл. 12. Управляващият комитет се произнася до 1 октомври, като резултатите се
публикуват в сайта на НБУ.
VІ. Управление на Фонда
Чл. 13. (1) Управляващият комитет на Фонда е в състав от 7 души, който включва: трима
алумни на НБУ, като единият от тях – председател на Управляващия комитет, един
студент в НБУ и трима представители на НБУ, като единият от тях – зам. Председател
на фонда.
(2) Съставът на Управляващия комитет се утвърждава от Председателя на
Настоятелството на НБУ. Председателят на Настоятелството определя и секретар на
Фонда – административен служител в НБУ.
Чл. 14. Счетоводното обслужване на Фонда се осъществява от ФСО на НБУ.
VІІ. Допълнителна разпоредба
Чл. 15. (1) Форма на подпомагане на студенти, отговарящи на критериите по чл. 9., ал.1.
може да бъде и наемането им на работа от страна на алумни на НБУ.
(2) Предложенията по ал.1. алумните правят към Управляващия комитет.
Този Статут е приет от Настоятелството на НБУ на 15.07.2020 г.
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