КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ
Заявление за помощи могат да подават студенти и докторанти в тежко
материално състояние – с доходи на член от семейството за предходните
шест месеца по минимална работна заплата, които са:

1. Несемейни с двама починали родители – до 26 годишна възраст;
2. Несемейни с един починал родител, с изключение на случаите на
повторен брак на майката или бащата на студента/докторанта – до 26
годишна възраст;
3. С трайни увреждания;
4. Отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от
родителски грижи – до 26-годишна възраст;
5. Несемейни от многодетни семейства (с три и повече непълнолетни
деца или пълнолетни, ако са учащи се или нетрудоспособни - до 26годишна възраст;
6. Студентски семейства с две и повече деца;
7. Самотни майки с деца до 6-годишна възраст и неизвестен баща;
8. От семейства, обект на социално подпомагане;
9. От семейства, пострадали от природни бедствия;
10.От семейства, в които има смъртен случай в последните три месеца;
11.С други специфични случаи на тежко материално състояние.

За отпускане на помощи студентите и докторантите задължително
представят следните документи:
1. Заявление по образец с изложение на основанието за отпускане на
помощ;
2. Документи, удостоверяващи и/или подкрепящи основанието за
отпускане на помощи:
а) документи за доходите на семейството на студента/докторанта за
предходните шест месеца (без кандидатите по т. 9 и т. 10);
б) копия на решения на ТЕЛК;
в) копия на актове за раждане на дете;
г) копия на смъртни актове;

д) документи от районните дирекции за социално подпомагане, от
кметствата, от бюрата по труда и от НОИ, когато се получават помощи и
обезщетения в семейството;
е) копия на актове за сключен граждански брак;
ж) служебни бележки за учащи се членове на семейството;
з) декларация за липса на повторен брак на родител и др.
3. Извлечение за лична IBAN сметка
Комисията за разпределение на студентските стипендии има право:
а) да проверява студентското/докторантското състояние на
подалите заявления за отпускане на помощи;
б) за извършва проверки за истинността на подадените документи;
в)да изисква допълнителни документи, удостоверяващи и/или
подкрепящи основанието за отпускане на помощи.
Изплащането на помощите става до 5-то число на месеца , следващ
месеца на издаването на заповедта на Ректора за тяхното отпускане.
Изплащането на наградите и помощите е само по банков път, по
посочена от студента/докторанта лична банкова сметка.
При
установяване
на
неправомерно
получени
помощи,
студентите/докторантите възстановяват неправомерно получените суми и
губят право да получават помощи до края на обучението си в УХТ.

