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П Р А В И Л А 

за отпускане на стипендии на студенти и докторанти в УХТ –Пловдив 

 

Раздел 1.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите  Правила  определят  разпределението на  средствата  от  субсидията  за стипендии,  

определена  с  бюджета  на  УХТ,  условията  и  реда  за  кандидатстване, класиране  и  

предоставяне  на  стипендии, отпускани при  условията  и  по  реда  на Постановление на 

Министерския съвет (ПМС) № 90/26.05.2000 г. в УХТ – Пловдив. 

2. Настоящите Правила определят отпускането на стипендии на студенти в редовна форма на 

обучение в УХТ, както следва: 

2.1. Студенти-български  граждани  и  граждани  на  държави-членки  на  ЕС  и  ЕИП,  с 

изключение на тези, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

висшето образование (обучаващи се срещу заплащане); 

2.2. Студенти-чужденци, които постоянно пребивават в Р България, приети за обучение по реда за 

българските граждани на места, субсидирани от държавата. 

2.3. Студенти-чужденци,  приети по  междуправителствени  спогодби  за  образователен, научен и 

културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично 

предвидено в тях (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.). 

3. Категориите учащи се, необхванати от настоящите Правила, получават стипендии при 

условията и по реда, описани в ПМС № 90/2000 г. и други действащи нормативни актове 
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Раздел 2. 

СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ-БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, СТУДЕНТИ-ГРАЖДАНИ НА 

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЕИП И СТУДЕНТИ-ЧУЖДЕНЦИ, ПРИЕТИ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ПО РЕДА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

 

4. Студентите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен 

(ОКС) "бакалавър" и за една ОКС "магистър". 

5. Студентите нямат право на стипендия в следните случаи: 

5.1. При преместван от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго-за 

учебните семестри, които  повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са 

получавали стипендия. 

5.2. Когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:  

а)  повтарящите поради болест; 

 б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете; 

в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в 

учебните планове и програми. 

5.3. Студенти, които се обучават едновременно по две специалности/специализации нямат право 

на стипендия за втората/новата специалност/специализация. 

5.4.Студентиот ОКС "бакалавър" и "магистър" в първи курс, първи семестър нямат право на 

стипендия, с изключение на тези по чл. 3, ал. 2 от ПМС №90/2000 г. 

5.5.Студентите, подали документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на 

обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, получени въз основа на 

документи с невярно съдържание. 

6.Студентите могат да получават следните видове стипендии: 

6.1.Стипендии, отпускани без класиране и ограничения за успех и доход, за следните категории 

студенти(по чл. 3, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 90/2000 г.): 

а) студенти с трайни увреждания; 

б) несемейни студенти без двама родители; 

в) студенти с двама родители с трайни увреждания; 

г) студенти с един родител, който е с трайни увреждания; 

д) студенти, отгледани до пълнолетието си в домове за лица, лишени от родителска грижа; 

е) студентки майки с деца до 6-годишна възраст; 

ж) студенти бащи с деца до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или 

упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент. 

6.2. Стипендии по успех и/или доход по чл. 2, ал. 1, т. 1(изм. с Протокол № 1/23.10.2018 г.) от 

ПМС № 90/2000 г., при следните условия: 

6.2.1. Право да кандидатстват за такава стипендия имат: 



 

 

а) студенти, обучаващи се във всички специалности в УХТ; 

б) положили успешно всички изпити по учебен план (без условни и невзети изпити към момента 

на кандидатстване); 

в) със среден семестриален успех, не по-нисък от Добър (4,00). 

6.2.2. Критериите за получаване на стипендии задължително съдържат показателите „среден 

семестриален успех“ и/или „месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 

месеца“.  

„Среден семестриален успех“ е средният успех от предходните два семестъра, а за първи курс – 

от първия семестър.  

 „Месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“ е доходът, 

определен съгласно §1 и §2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 90/26.05.2000 г. 

6.2.3. Студентите с успех от Мн.добър (5,00) до Отличен (6,00) кандидатстват за стипендии само 

по показателя „среден семестриален успех“. 

6.2.4.Студентите с успех от Добър (4,00) до Много добър (4,99) кандидатстват за стипендии по 

показателите „среден семестриален успех“ и „месечен доход на член от семейството на студента 

за предходните 6 месеца“. 

6.2.5.Стипендиите се отпускат след класиране на кандидатствалите студенти. 

6.3. Стипендии по успех по чл. 2, ал. 1, т. 2 (изм. с Протокол № 1/23.10.2018 г.) от ПМС № 90/2000 

г., при следните условия: 

6.3.1. Право да кандидатстват за такава стипендия имат: 

а) студенти,  обучаващи  се  в  специалности от  приоритетните  професионални направления (5.1. 

Машинно инженерство; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника; 5.4. Енергетика; 5.11. Биотехнологии; 5.12. Хранителни технологии; 5.13. 

Общо инженерство). 

б) положили успешно всички изпити по учебен план (без условни и невзети изпити към момента 

на кандидатстване); 

в) със среден семестриален успех, не по-нисък от Добър (4,00). 

6.3.2. Стипендиите се отпускат след класиране на кандидатствалите студенти. 

6.4. Студентите, получаващи стипендия по т. 6.2 нямат право да получават стипендия по т. 6.1, и 

обратно. 

6.5. Стипендиите по т. 6.3 могат да се получават независимо дали студентът получава друга 

стипендия по реда на ПМС № 90/26.05.2000 г. 

7. Необходимите  документи  при  кандидатстване  за  стипендия,  сроковете  за  тяхното подаване 

и критериите за определяне на студентите, които да получават стипендии за всеки семестър се 

определят със заповед на ректора, на основание решение на Комисията за разпределяне на 

средствата за стипендии (КРСС) при УХТ и след съгласуване със Студентския съвет. 

Информацията се обявява на информационното табло пред стая 122, блок 1 и в интернет-

страницата на УХТ. 

8. При подаването на документи за стипендии се спазват следните изисквания: 
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8.1.Не се разрешава кандидатстване и отпускане на стипендии по т. 6.2 и т. 6.3 извън утвърдените 

срокове. 

8.2. Студентите, имащи права по чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 4 от ПМС № 90/2000 г. могат да подават 

документи през цялата учебна година. 

8.3. При промяна или закриване на посочената банкова сметка, студентите са длъжни в най-кратък 

срок да представят извлечение за актуална лична сметка в стая 122, блок 1. 

9. Подадените документи за кандидатстване за стипендии се разглеждат от КРСС, като най-малко 

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

10. Отпускането и изплащането на стипендиите е както следва: 

10.1. Стипендиите на класираните студенти по т. 6.2 и т. 6.3 се отпускат със заповед на ректора 

поотделно за всеки семестър и се изплащат за 5 месеца, за всеки месец поотделно. 

10.2. Стипендиите по т. 6.1 се отпускат със заповед на ректора от началото на първата година  на  

обучение  или  от  началото  на  месеца,  следващ  месеца,  през  който  е възникнало основанието 

за получаването им и се изплащат за 12 месеца, за всеки месец поотделно. 

10.3. Студентките  майки  и  студентите бащи  запазват  правото  си  за  получаване  на стипендия 

до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст. 

10.4. Студентите в последния семестър получават стипендия до края на месеца, в който приключва 

първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа/проект) съгласно утвърдения 

График на учебния процес. 

10.5.Студентките майки и студенти бащи с деца до 6-годишна възраст, които не са се 

дипломирани на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва 

втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа/проект) съгласно утвърдения График 

на учебния процес. 

11.Изплащането на стипендиите е по банков път, по посочена от студента лична банкова сметка, в 

срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат 

12. Размерът  на  стипендиите  се  определя със  заповед  на  ректора,  по  предложение  на 

Студентския съвет, след разглеждане от КРСС, както следва: 

12.1. За стипендиите по т. 6.1 – без оглед на успеха. 

12.2. За  стипендиите  по  т.  6.2 и  т.  6.3 –  съобразно  средния семестриален успех, в категориите: 

– за успех Отличен (6,00); 

–за успех от Отличен (5,50) до Отличен (5,99); 

–за успех от Мн. добър (5,00) до Мн. добър (5,49); 

–за успех от Добър (4,00) до Мн. добър (4,99). 

13. Методологията за разпределяне от КРСС на средствата от субсидията за стипендии, 

определена с бюджета на УХТ е следната: 

13.1. От субсидията за стипендии се приспадат: 

а) сумата  на  изплатените от  началото  на  календарната  година до  момента на стартиране на 

кампанията стипендии; 



 

 

б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за стипендии; 

в) прогнозната сума, необходима за изплащане на стипендиите на българските и чуждестранни 

докторанти до края на календарната година; 

г) прогнозната сума, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните студенти до 

края на календарната година; 

д) прогнозната сума,  необходима  за  изплащане  на  стипендиите  за  категориите учащи по чл. 3, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 90/2000 г. 

е) От субсидията могат да се заделят до 10 % за награди и помощи. 

13.2. Останалите средства за всеки семестър се разпределят за изплащане на стипендиите по т. 6.2 

и т. 6.3., както следва: 

а) 65 на сто –за стипендиите по т. 6.2. 

б) 35на сто –за стипендиите по т. 6.3. 

13.3. Така определените средства за двата вида стипендии се разпределят по факултети, както 

следва: 

 а) за стипендиите по т. 6.2. – пропорционално на общия брой студенти в редовна форма на 

обучение във всеки факултет; 

б) за стипендиите по т. 6.3. – пропорционално на броя на студентите в редовна форма, обучавани в 

специалности от приоритетните професионални направления във всеки факултет. 

14. Необходимите  справки  за  суми  и  брой  студенти  се  изготвят  от  отдел  „Финансово-

счетоводна дейност“ и отдел „Учебен“ и се предоставят на КРСС. 

15. Студентите се класират за стипендии по т. 6.2 и т. 6.3 по низходящ ред на успеха, до 

изчерпване на определените средства за съответния факултет. 

16. При  неусвояване  на  средствата,  определени  за  даден  факултет,  те  могат  да  бъдат 

преразпределени за стипендии на студенти от други факултети, които се класират по низходящ 

ред на успеха. 

17. Класираните за стипендия по т. 6.2 и т. 6.3 студенти се включват в поименна заповед на 

ректора,  в  която се  определя  и  съответният  размер  на  стипендията. Списъците  с резултатите 

от класирането се обявяват на информационното табло пред стая 122, блок 1 и в интернет-

страницата на УХТ. 

 

Раздел 3. 

СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ-ЧУЖДЕНЦИ 

18.Стипендии се отпускат на студенти-чужденци, приети в редовна форма на обучение в УХТ, 

както следва: 

18.1. по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; 

18.2. по  ПМС  № 103/1993  г.  и  ПМС  № 228/1997  г. и  други  актове  на  МС,  когато 

отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях. 
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19. Стипендиите на студентите-чужденци се отпускат от началото на първата година на обучение 

и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно. 

19.1. Студентите по т. 18.1. получават стипендии без спазване на ограничение за среден 

семестриален успех. 

19.2. Студентите по т. 18.2. получават стипендии без спазване на ограничение за среден успех през 

първата година. 

19.3. Студентите по т. 18.2. получават стипендии за втората и  следващите години на обучение при 

условие, че средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от Добър (4,00).  

19.4. В началото на всеки семестър чуждестранните студенти представят в стая 122, блок 1 

уверение с посочен среден успех и/или записан курс/семестър, заверено от отдел „Учебен“. 

19.5.Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни 

занятия по причини, непредвидени в правилника на висшето училище 

19.6. (акт. с Протокол №4/18.02.2019г.) Размерът на стипендията е 240 лв. 

19.7. Чуждестранните студенти имат право да кандидатстват и за стипендии по т. 6.3. 

19.8. Изплащането на стипендиите е по банков път, по посочена от студента лична банкова сметка, 

в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат 

20. Чуждестранните студенти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по 

български език. 

Раздел 4. 

ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА ИЛИ 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

21. По предложение на КРСС, съгласувано със студентския съвет, Ректорът може да отпусне до 6 

броя стипендии на  семестър на  студенти  със  значими  постижения  в научноизследователската, 

спортната или художественотворческата дейност. 

21.1. Стипендиите се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец 

поотделно. 

21.2. Размерът на стипендиите се определя със заповед на ректора, по предложение на 

Студентския съвет, след разглеждане от КРСС. 

21.3. Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендиите  

се предлагат  от  КРСС, съгласувано  със  Студентския  съвет  и  се утвърждават от ректора. 

22. Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендии и награди по чл. 

9, ал. 1, т. 1 от ПМС № 90/2000 г. 

 

 

Раздел 5. 

СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИ 

23. Стипендии се отпускат на докторанти в редовна форма на обучение, както следва: 



 

 

23.1. докторанти-български граждани и граждани на държави-членки на ЕС и ЕИП, приети на 

места, субсидирани от държавата, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от 

Закона за висшето образование; 

23.2. докторанти-български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени 

спогодби,  когато в  спогодбата  е  предвидено  стипендията  да  се  изплаща  от българската 

страна; 

23.3. докторанти-чужденци,  приети  за  обучение  по  междуправителствени  спогодби  за 

образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато 

отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях; 

23.4. докторанти-чужденци, които постоянно пребивават в Р България, приети за обучение по реда 

за българските граждани на места, субсидирани от държавата. 

24. Българските докторанти, обучаващи се в УХТ по държавна поръчка, получават месечни 

стипендии в размер 500 лв. 

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

образователно-квалификационна степен "магистър". 

24.2. При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща. 

24.3. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна степен "доктор". 

25. Докторантите  в  редовна  форма  на  обучение  получават  допълнително  еднократна 

стипендия в следните случаи: 

 при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред 

научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение -в размер 1000 лв.; 

 при  успешна  защита  на  дисертационния  труд  в  срок  до  една  година  след завършване 

на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв. 

 стипендията се изплаща след издаване на индивидуална заповед на ректора. 

26. Изплащането на стипендиите е по банков път, по посочена от докторанта лична банкова 

сметка, в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат. При промяна или 

закриване на посочената банкова сметка, докторантът е длъжен в най-кратък срок да представи 

извлечение за актуална лична сметка в стая 122, блок 1. 

27. Докторантите по т. 23.2, обучаващи се в чужбина, получават стипендии при условията и по 

реда, описан в ПМС № 90/2000 г. 

28. Докторантите-чужденци по т. 23.3. получават стипендия в размер на 500 лв. 

29. Чуждестранните докторанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът  на  

докторантурата.  Те  не  получават  стипендия  при  удължаване  срока  на докторантурата и за 

времето, когато не са в Р България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или 

индивидуалния план за подготовка. 

30.Чуждестранните докторанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс 

по български език 

Раздел 6. 

СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГОДИНАТА НА 

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
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31. Стипендии се отпускат на студенти, приети за обучение в годината на придобиване на средно 

образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за 

висшето образование по специалности от професионални направления „Машинно инженерство“, 

„Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Общо инженерство“.  

32. Размерът на стипендиите е 100 лв. 

33. Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец 

поотделно.  

34. Стипендиите по т. 31 се получават независимо дали студентът получава други стипендии по 

реда на ПМС № 90/26.05.2000 г. 

35. Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендиите  се 

предлагат  от  КРСС, съгласувано  със  Студентския  съвет  и  се утвърждават от ректора. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. За всички неуредени с настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на ПМС № 

90/26.05.2000 г. 

§2.В срок до три месеца от утвърждаването на тези Правила, КРСС изготвя Правила за условията 

и реда за предоставяне на стипендии на студенти със значими постижения в 

научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. 

§3. С настоящите Правила се отменят „Правила за отпускането на стипендии на студенти, 

предоставяни при условията и по реда на Постановление на Министерския съвет № 90/26.05.2000 

г. в УХТ - Пловдив“, утвърдени със заповед № 981/03.11.2017 г. 

Правилата са приети  от  Комисията  за  разпределяне  на  средствата за  стипендии (КРСС) при 

УХТ, с Протокол № 3/16.03.2018 г. и влизат в сила от деня на утвърждаването им. Правилата са 

изменени от Комисията за разпределяне на средствата за стипендии (КРСС) при УХТ, с Протокол 

№ 1/23.10.2018 г. и изменението влиза в сила от същата дата.  

Правилата  са  актуализирани  от Комисията  за  разпределяне  на  средствата за стипендии (КРСС) 

при УХТ, с Протокол № 1/05.10.2021 г. и актуализацията влиза в сила от деня на утвърждаването 

им.  

Правилата са съгласувани със Студентски съвет при УХТ – Пловдив. 

 

 

Председател на СС: / п / 

/ П. Петров/ 


