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за отпускане на стипендии в ТрУ 

през учебната 2016/2017година-летен семестър

Тези правила са изготвени въз основа на ПМС№ 90/26.ОБ.2000 г. и са отразени измененията и допълненията, 

приети с ПМС №65/2001 п, ПМС №63, 242/2002 г., ПМС № 69/2004 г., ПМС№ 282/2005 г., ПМС №219/2006 г., ПМС 

№130/2008, ПМС№235/2008г., ПМС№177/2012г, ПМС№ 46/2014 г. и ПМС № 186/22.07.2016 г.

РАЗДЕЛ 1 - СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

I. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ.

1. Стипендии се отпускат на студенти български граждани, приети в редовна форма на обучение, с изключение на 
студентите, приети, по реда на чл.9, ал.З, т.6, буква „б"и чл.21, ал.2 и ал.З от Закона за виеше образование,

2. Студентите трябва да са записали семестъра и да притежават банкова сметка в банка Unicredit Buibank.

Стипендиите се изплащат само по банков път и само чрез Unicredit Buibank в срок до 5-то число на месеца, следващ 
месеца за който се отнасят.
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3. В първи семестър на първи курс на степен "бакалавър" и "магистър" стипендии не се отпускат, с изключение на 
стипендии по т. 8.1.

4. Размерът на стипендията се определя от ректора по предложение на Студентския съвет за всеки семестър 
поотделно.

5. Студентите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" и за 
една образователно-квалификационна степен "магистър".

6. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от един ВУЗ в друг, нямат право на стипендия 

за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са 
получавали стипендия.

7. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити, както и приетите в платена форма на обучение, 
нямат право да кандидатстват за стипендия.

Критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия, задължително съдържат показателите 

„среден семестриален успех" и/или „месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца".



8. Видове стипендии в ТрУ:

8Д. Социална стипендия за:

• Несемейни студенти без двама родители;

• Студенти с трайни увреждания 70 и над 70%;

• Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 70 и над 70%;

• Студенти само с един жив родител, който е с трайни увреждания 70 и над 70%;

• Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;

• Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските 
права са предоставени на бащата;

• Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в институции.

Стипендията се отпуска от началото на учебната година и се изплаща за 12 месеца.

8.2. Стипендия по успех -  за студенти със среден семестриален успех не по-нисък от 4.00 (за първи курс -  
от първия семестър), при успешно положени всички изпити съгласно учебния план.

8.2.1 Класирането се извършва по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии 

по предварително утвърдени квоти /Приложение 1/ за различните звена в университета.
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8.2.2. ТрУ може да определи допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен бал, за да се 
вместят в определената квота.

9. Срокове за получаване на стипендиите.

9.1. Стипендиите се отпускат със заповед на ректора от началото на втория и следващите семестри и се 
изплащат в продължение на 5 месеца, с изключение на тези по т. 8.1.

9.2. По време на семестъра (след приключване на срока за прием на документи, определен от ректора на ТрУ) 

не се кандидатства за стипендия и такава не се отпуска. Изключение се допуска за стипендии по т. 8.1., както следва:

а) за несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания 70 и над 70%, студентите с 

двама родители с трайни увреждания 70 и над 70%, студентите само с един родител, който е с трайни увреждания 70 и 

над 70% - от началото на месеца следващ месеца, през който са подадени документите, след възникналото право.

б) за студентките с деца до б-годишна възраст, когато правото е настъпило след срока за приемане на 
документи, определен от ректора на ТрУ -  от месеца следващ месеца, в който са подадени документите. Стипендия се 
отпуска на баща-студент, когато майката не е студентка, починала е или на него е предоставено упражняването на 

родителските права. Те получават стипендия до края на семестъра, в който детето навършва 6 години.

9.3. Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който се 

провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
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9.4. Студентките-майки и студентите-бащи с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на 

първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на 
дипломна работа) съгласно учебния план, след представено уверение за отлагане на дипломирането.

9.5. Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за 
който се полагат.

9.6. Студентите, които се дипломират предсрочно, получават стипендия за времето до първата сесия за 

държавен изпит по учебен план, но не повече от три месечни стипендии.

10. Срокът за подаване на документи се определя се със заповед на ректора в началото на всеки семестър.

11. Необходими документи за отпускане на стипендии

11.1. Стипендии само по успех

11.1.1. Заявление по образец (може да се изтегли и от сайта);

11.1.2. Уверение с успеха от предходните два семестъра, за i курс от първия семестър, заверено в съответния
деканат;

11.1.3. Документ от Unicredit Bulbank за открита картова сметка на името на студента

11.2. Социални стипендии



6

11.2.1. Заявление по образец (може да се изтегли и от сайта);

11.2.2. Уверение за студентско положение

11.2.3. Документ от Unicredit Bulbank за открита картова сметка на името на студента

11.2.4. Документи според случая и доказващи основанието за отпускане на социална стипендия.

- решение за развод на студента/ката, ако е с присъдени родителски права на детето;

- акт за сключен граждански брак на студента/ката;

- смъртен акт на починал родител/и;

- документи за трайна неработоспособност (ТЕЛК);

- акт за раждане на деца на студента/ката;

- други документи, с които може да се удостовери безспорно основанието за получаване на социална
стипендия.

12. Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите на българските студенти е следната:

12.1. От субсидията за стипендии, определена с бюджета на ТрУ, се приспадат: 

а) сумата на изплатените до момента стипендии;
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б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за стипендии;

в) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на българските и чуждестранни докторанти и 
специализанти;

г) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните студенти;

д) сумата, необходима за изплащане на социални стипендии;

е) до 10% от одобрените с бюджета средства за награди и помощи;

12.2. Останалите средства се разпределят по показателя "среден семестриален успех". Броят на стипендиите, 

които ще бъдат отпуснати, се получава като общата сума се раздели на размера на стипендиите. След което се 

извършва разпределението им по отделните структурни звена на университета чрез определяне на квоти.

13. Процедурата за отпускане на стипендии включва следните етапи:

13.1. Обявяване на броя на стипендиите на студентите, които ще се отпуснат за съответния семестър, 
српоковете и критериите за отпускане на стипендии.

13.2. Приемане на документи -  срокът се определя със заповед на ректора.

13.3. Обработване на документите.
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13.4. Разглеждана на приетите документи от Комисията по стипендиите. Най-малко половината от състава на 
комисията са студенти, определени от студентския съвет.

13.5. Обявяване на класирането. Класирането е окончателно и не подлежи на корекции, освен при техническа
грешка.

13.6. Изплащане на стипендиите.

II. СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ (за тази стипендия студентите не подават документи)

1. Ректорът, съгласувано със студентския съвет, може да отпуска стипендии на студенти със значими 

постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност.
2. Общата сума на стипендиите се определя съгласно чл. 8а, ал.2 от ПМС 90/26.05.2000 г.и представлява до 

5% от средствата за стипендии, без социалните стипендии.
3. Стипендиите по т. 1 се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца, за всеки месец 

поотделно.

4. Документите за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. 

Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от Студентския съвет.

5. Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендия по т. 1 и награди по Раздел 
II от настоящите Правила.
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РАЗДЕЛ 11 - НАГРАДИ И ПОМОЩИ

I. НАГРАДИ И ПОМОЩИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ.

1. Ректорът отпуска на студенти и докторанти награди и помощи до 300 лв., както следва:

-награди за успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;

-помощи при тежко материално състояние.

2. Общата сума на наградите и помощите по т.1 е до 10 % от одобрените с бюджета средства за изплащане 
на стипендии.

3. Наградите и помощите се отпускат съгласувано със студентския съвет.

4. Предложенията и заявленията се подават при председателя на студентския съвет или в Комисията по 
стипендиите.

РАЗДЕЛ III - СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ

1. Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение на места, 
субсидирани от държавата, с изключение на приетите по чл.21, ал.5 от Закона за висшето образование.
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2. Размерът на стипендията е 450 лв.

3. Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно- 

квалификационна степен "магистър". При удължаване на срока на докторантурата стипендия не се изплаща.

4. Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия, в следните случаи;

4.1. При положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в 
рамките на тригодишния срок на обучение -  в размер на 1000 лева;

4.2. При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок 
на обучение -  в размер на 1000 лева.

5. Стипендията по т.4 се изплащат след представяне на документ за спазените условия по т.4.1 и т.4.2.

6. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна степен

7. Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка Unicredit Buibank в срок до 5-то число на месеца, следващ 
месеца за който се полагат. Докторантите трябва да притежават сметка в банка Unicredit Buibank. Начислени, но 

неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

РАЗДЕЛ IV - СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ



11

1. Стипендии се отпускат на чуждестранни докторанти и специализанти, приети в редовна форма на обучение по 
междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.

2. Размерът на стипендията е 450 лв.

3. Срокът за получаване на стипендията е до края на месеца в който изтича срока на докторантурата или 
специализацията. Чуждестранните докторанти и специализанти не получават стипендия при удължаване срока на 
обучение, както и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния 
или индивидуалния план за подготовка.

4. Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка Unicredit Bulbank в срок до 5-то число на месеца, следващ 

месеца за който се отнасят. Докторантите трябва да притежават сметка в Unicredit Bulbank. Начислени, но 

неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

5. На докторантите и специализантите, граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на Европейското 
икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл.68, ал.7 от Закона за висшето образование, се 
предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.

6. Докторантите-чужденци имат право на стипендия само за една образователна и научна степен.

РАЗДЕЛ V - СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
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1. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по 

междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.

2. Размерът на стипендията е 150 лв.

3. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от втори и по-горен курс), получават 
стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че успехът им от предходната 

учебна година, при успешно положени всички изпити съгласно учебния план, е не по-нисък от добър 4.00. 
Чуждестранните студенти, записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха.

4. Студентите, приети по междуправителствени спогодби, получават стипендия без оглед на успеха от началото 

на учебната година в продължение на 12 месеца.

5. На студентите - граждани на държавите-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство, приети 
за обучение по реда на ч л. 68, ал.7 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по 
реда, определени за българските граждани.

6. Студентите-чужденци, приети за обучение в Република България по Централноевропейската програма за 

обмен в университетското образование (CEEPUS 111), получават месечни стипендии в размер на 135 лева.

7. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и 
специализиран курс по български език.
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8. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по 
причини непредвидени в учебния план.

9. Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка Unicredit BuEbank в срок до 5-то число на месеца, следващ 

месеца за който се отнасят. Чуждестранните студенти трябва да притежават картова сметка в Unicredit Bulbank. 

Начислени, но неполучени стипендии могат да се изплатят до три месеца, считано от края на месеца, за който се 
полагат.

Кандидатите за стипендия трябва да притежават активна картова сметка в банка Unicredit Bulbank.

Настоящите правила са приети от комисията по стипендиите с протокол №3 от 22,11.2017 г. и са утвърдени със 
^  Л  ^  ~  наТрУ.


