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ДА Р И ТЕЛ СКА  ПР ОГР А МА   

„С ТЕНИСКА НА БАЛА”  
на 

 

 „МОТО-ПФОЕ” ЕООД и БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – СТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ  

 
Р Е Г Л А М Е Н Т 

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) или лицензиран център за 
професионално обучение (ЦПО). 

2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2015 
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) или лицензиран Център за професионално обучение 
(ЦПО) да е от изброените в Списъка на ВУЗ и на лицензирани ЦПО, 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 30 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 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/ЦПО.  

8. Приетите във ВУЗ/ЦПО 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) 

8.2. 500 (петстотин) лева на курсист, приет за обучение в Център за 
професионално обучение (ЦПО).  

 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 за приемане/записване в 
съответното Висше учебно заведение, а остатъкът – на две равни вноски след заверяване 
съответно на първи и втори семестър; 

9.2. половината от сумата за обучение в Център за професионално обучение 
(ЦПО) – след представяне на служебна бележка за записване в съответния Център за 
професионално обучение, а останалата половина се изплаща след изтичане на третия 
месец от обучението; 

9.3. 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 2015 година се 
гарантира от организатора „МОТО-ПФОЕ” ЕООД до минималния размер от 20 000 
(двадесет хиляди) лева, се поделя в съотношение 50:50 за продължаване на 
образованието/обучението съответно във ВУЗ и в ЦПО.  

11. Предвид условието, посочено в предходната т.10 – за текущата 2015 година 
се определят минимум  5 (пет) еднократни стипендии по 2 000 (две хиляди) лева (всяка за 
образование във ВУЗ) и минимум 20 (двадесет) еднократни стипендии по 500 (петстотин) 
лева – всяка за обучение в лицензиран ЦПО. 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 2015 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 месечния доход на член от семейството, определен в т.6;  
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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.  

14. Програмата се осъществява, считано от 2014 г. и се провежда относно всяка 
приключваща учебна година за средно-образователните училища, освен ако 
организаторът „МОТО-ПФОЕ” ЕООД не вземе друго решение. Сроковете относно 
програмата в текущата 2015 г. са следните:  

14.1. обявяване на общата събрана от направени дарения сума, която ще се 
разпределя през 2015 година и допълнителни места за кандидатстване по т.11 – до 30 
юли 2015 г.; 

14.2. документи за кандидатстване по програмата се приемат от 01 юли до 20 
септември 2015 г.; 

14.3. одобряването на бенефициентите се извършва от 20 септември до 30 
септември 2015 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 2015 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. За целите на настоящата програма се определят следните данни за 
контакти: 

„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 2015 година.  
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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 

 

II. Списък на Висшите учебни заведения (ВУЗ) и Центровете за професионално 
образование (ЦПО), в които може да се кандидатства за стипендия по настоящата 
програма в текущата 2015 г.:  

Висши учебни заведения (ВУЗ): 

1 Аграрен университет - Пловдив 

2 Академия на МВР - София 

3 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 

4 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 

5 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 

6 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 

7 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 

8 Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София 

9 Икономически университет - Варна 

10 Колеж по телекомуникации и пощи - София 

11 Лесотехнически университет - София 

12 Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 

13 Медицински университет - Плевен 

14 Медицински университет - Пловдив 

15 Медицински университет - София 

16 Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София 

17 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 

18 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 

19 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 

20 Национална художествена академия - София 

21 Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София 

22 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

23 Русенски университет "Ангел Кънчев" 

24 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

25 Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 

26 Технически университет - Варна 

27 Технически университет - Габрово 

28 Технически университет - София 

29 Тракийски университет - Стара Загора 

30 Университет за национално и световно стопанство 

31 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 

32 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 

33 Университет по хранителни технологии - Пловдив 

34 Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 
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35 Химикотехнологичен и металургичен университет - София 

36 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

37 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 

 

 Центрове за професионално образование (ЦПО): 

 

1 “ВОЛАН” ЕООД Аксаково 

2 ЕТ "Център за професионално обучение - Зорка Палагачева" Ардино 

3 "ВИП КОНСУЛТ" ООД Берковица 

4 ЕТ "Рубиес транс снив - Валентин Стоянов" Берковица 

5 ЕТ "Янка Бельова-Начало" Благоевград 

6 Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение Благоевград 

7 "Контеса" АД Ботевград 

8 "Национален образователен център" ООД Бургас 

9 ЕТ "ДАЯНА-Х-ЙОРДАНКА ИВАНОВА" Бургас 

10 Стил-Алтънджиян ЕООД Бургас 

11 Сдружение "Етника" Бяла Слатина 

12 "БОГОЯ-М" ЕООД Варна 

13 "СТИК" ЕООД Варна 

14 "Териториален център за квалификация и преквалификация" ООД Варна 

15 “Велес МТ” ЕООД Варна 

16 ЦПО към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Варна 

17 Технически университет - Варна Варна 

18 Пристанище Варна ЕАД Варна 

19 ЕТ "Виктория - Петранка Митрева" Варна 

20 РС на ТПК - Велико Търново Велико 
Търново 

21 Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин 

22 "Джи Би Консулт" ЕООД Враца 

23 Деси Веси - Митко Василев\ Враца 

24 МЕКСИКО – ПЕ – Петър Йорданов Враца 

25 “ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД Габрово 

26 ИКОНОМИКС-М ЕООД Габрово 

27 Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност "АЛФА - 
МЕТАЛ" ООД 

Габрово 

28 Технически университет - Габрово Габрово 

29 Социално учебно – професионално заведение “Пеньо Пенев” Главиница 

30 “МАРИНЕЛ” ЕООД Гоце Делчев 

31 "Международен колеж" ООД Добрич 

32 ЕТ Професионален център по туризъм - Слава - Славка Донева Добрич 

33 Просперити ООД Добрич 

34 СНЦ „Териториална Организация на Научно-техническите съюзи - Добрич" Добрич 

35 Частно училище по туризъм Добрич 

36 МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ ЕООД Златоград 
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37 "СИВАНИ" ООД Ихтиман 

38 Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение Каварна 

39 Проф. земед. гимназия "Тимирязев" Каварна 

40 ЕТ "Андела - Анна Трифонова" Казанлък 

41 „Атоменергоремонт” ЕАД Козлодуй 

42 СНЦ "Стелит" Костинброд 

43 Институт за защита на растенията Костинброд 

44 “Европартнер“ ЕООД, Кърджали 

45 Сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза ”Териториална 
организация на научно-техническите съюзи  - Кърджали” 

Кърджали 

46 "ПИ ЕМ Консултинг" ООД - Заповед № 782/ 22.07.2009 г. на Председателя на 
НАПОО 

Кюстендил 

47 СНЦ “Териториална организация на научно-техническите съюзи - Кюстендил” Кюстендил 

48 Кибертел ООД Левски 

49 "ПРЕМА 2010" ООД Ловеч 

50 „Вега Василеви” ЕООД Ловеч 

51 "Регионален център за развитие и усъвършенстване на човешките ресурси" ЕООД Лом 

52 "Вест - 2005" ООД Монтана 

53 “ЖОРИ КЛУБ” ООД Монтана 

54 СД "Монте Авиор - Репкини и Сие" Монтана 

55 СНЦ “ЗНАНИЕ” Монтана 

56 Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" Монтана 

57 СНЦ “БИЗНЕСЦЕНТЪР/ БИЗНЕСИНКУБАТОР – НОВА ЗАГОРА” Нова Загора 

58 "ИКОМ" ЕООД Пазарджик 

59 „ШКОЛА 2” ЕООД Пазарджик 

60 Българо-германски център за професионално обучение Пазарджик Пазарджик 

61 СНЦ “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Перник” Перник 

62 Съюз на военноинвалидните кооперации в България Перник 

63 “ИКоМС” ЕООД Плевен 

64 Сдружение “РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН” Плевен 

65 Българо-германски център за професионално обучение Плевен Плевен 

66 “Интелект КООП” ЕООД Пловдив 

67 “ПРОТУР - 95” ООД Пловдив 

68 Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение Пловдив 

69 ЕТ "ПЕВИК Ваян - Виктория Георгиева" Разград 

70 ХИТКО РХ ЕООД Разград 

71 "ОМЕГА 2011" ЕООД Русе 

72 СД "Русе - Експорт - Импорт - Константинов и Сие" Русе 

73 "Чудотворец" ЕООД Самоков 

74 СНЦ “Бизнес център Свищов” Свищов 

75 Стопанска академия "Димитър Ценов" Свищов 

76 „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД Силистра 

77 ГИАРА ЕООД Силистра 

78 ГРАНД ЦЕНТЪР ООД Сливен 

79 Българо-германски център за професионално обучение Смолян 



7 

 

80 Фондация «РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – АВИЦЕНА» Смолян 

81 “Промишлено строителство - Холдинг” ЕАД София 

82 “РОСЕН - 85” ООД София 

83 БЛЪШ ЕООД София 

84 Сдружение "Национален център за професионално обучение в системата на 
Търговско-Промишлените палати и Камари в България" 

София 

85 Сдружение "Национална мрежа за бизнес развитие" София 

86 Федерацията на научно-техническите съюзи София 

87 Централен кооперативен съюз София 

88 „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД; Център за професионално обучение «БДЖ» София 

89 Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров" София 

90 Национален център за професионално развитие София 

91 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет София 

92 Българска агенция за безопасност по храните София 

93 Селскостопанска академия София 

94 Национална компания железопътна инфраструктура с филиали Гр.Горна 
Оряховица и гр.Пловдив 

София 

95 "Български държавни железници" ЕАД София 

96 "Надежда и Мариета Дженеви" ООД Стара Загора 

97 ЕТ "Надежда - Султанка Дженева" Стара Загора 

98 Българо-германски център за професионално обучение Стара Загора Стара Загора 

99 "Поляница" ЕООД Търговище 

100 ЕТ "Мерикал - 7 - Лиляна Кънчева" Търговище 

101 СНЦ “БИЗНЕС – ЦЕНТЪР – ХАРМАНЛИ” Харманли 

102 Сдружение “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Хасково” Хасково 

103 Сдружение „Шуменска търговско промишлена палата”  Шумен 

104 СНЦ “Агробизнес център/ Бизнес инкубатор – Шумен” Шумен 

105 “БОНЕВ КОНСУЛТ” ЕООД Шумен 

106 ЕТ “ИНА – 68 – ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ” Ямбол 

107 СНЦ “Териториална организация на научно-техническите съюзи – Ямбол” Ямбол 

 

 

ВАЖНО! Специалностите в изброените Центрове за професионално обучение са 
публикувани на сайта на Националната агенция за професионално образование и 
обучение. На същото място са посочени пълни адреси, телефони и лицата за контакт: 

http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/arch_cpo/sections/Legal-reg.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/arch_cpo/sections/Legal-reg.htm
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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 МОТО 
ПФОЕ “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. 
□ Документ (Служебна бележка) за месечни доходи на родител/настойници на кандидата (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.  
 
........................2015 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. 

 

 

 

  ..................2015 г.                                   ДЕКЛАРАТОР:  

                                                                               / ........................................................ / 

                                                                                                           име,фамилия 

 


