
УСЛОВИЯ, ДОКУМЕНТИТЕ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ 

ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 

 

1. Студенти – български граждани, граждани на държави-членки на ЕС и ЕИП и 

чужденци, приети за обучение по реда за българските граждани  
1.1. Студентите ИМАТ право на стипендия само за една образователно-

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

1.2. Студентите НЯМАТ право на стипендия в следните случаи:  

1.2.1. При преместване 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.  

1.2.2. 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.  

1.2.3. Студенти, които се обучават едновременно по две специалности/специализации  

нямат право на стипендия за втората/новата специалност/специализация.  

 

1.3. 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.  

 

1.4. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ВКЛЮЧВАТ:  

1.4.1. Среден семестриален успех  

а) Средният успех от предходните два семестъра трябва да бъде не по-нисък от Добър 

(4,00). 

б) Право да кандидатстват имат студенти с успешно положени всички изпити по 

учебен план.  

1.4.2. Месечен доход на член от семейството  

а) Месечният доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца 

трябва да бъде не по-висок от 1500,00 лв. (01.04.2022 г до 30.09.2022 г.) 

б) При безработен родител трябва да се представи официален документ за това 

обстоятелство. 

1.5.  Стипендии на студенти със среден успех от Мн. добър (5,00) до Отличен (6,00) се  

отпускат БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА МЕСЕЧЕН ДОХОД по т. 1.4.2.  

1.6.  Стипендии на студенти по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС №90/2000 г. (обучавани в 

специалности от приоритетните професионални направления) се отпускат САМО ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯ „СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ“.  

1.7. Класирането на студентите се извършва по низходящ ред на успеха при равни 

други  

условия. 

2. Студенти – чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за 

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

№ 103/1993 г. и ПМС №228/1997 г.)  

2.1. Стипендии на чуждестранните студенти, приети по междуправителствени 

спогодби за образователен, научен и културен обмен се отпускат без ограничение за успеха.  

2.2. За първата година на обучение стипендии на студентите, приети по актове на 

Министерския съвет се отпускат без ограничение за успеха.  

2.3. За втората и следващите години на обучение средният успех от предходните два  



семестъра на студентите, приети по актове на Министерския съвет трябва да бъде не по-

нисък от Добър (4,00).  

2.4. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което 

отсъстват  

от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на висшето училище.  

3. Студенти, отговарящи на условията, посочени в чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ПМС № 

90/2000 г.  

3.1. Стипендии се отпускат БЕЗ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА СРЕДЕН 

УСПЕХ И МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО. 

3.2. Документи, удостоверяващи права по чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ПМС № 

90/26.05.2000 г.  

- копие от смъртен акт;  

- копие от акт за раждане на дете;  

- копие от решение на ТЕЛК за студента или за родител/и с трайни увреждания;  

- служебна бележка, удостоверяваща, че студентът е отглеждан до пълнолетието си в 

дом за лица, лишени от родителска грижа;  

- бащи-студенти с деца до 6-годишна възраст представят документ, че майката не е  

студентка;  

- други документи, при необходимост.  

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИКАЧВАТ В ПЛАТФОРМАТА ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ САМО ВЪВ ФОРМАТ pdf  И jpg 

 

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ОТ 27.10.2022 ДО 04.11.2022 Г.  

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО  ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ  НА 

11.11.2022 г.  НА ПЛАТФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

При липсваща оценка или въпроси относно средния успех се свържете с инспекторите 

от учебен отдел на съответния факултет и специалност 

 

ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР – ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

  
estankova@uft-plovdiv.bg – Технология и качество на храни, Технология и дизайн на 

храни и ароматно-вкусови продукти,  

nmarcheva@uft-plovdiv.bg – Технология на виното и пивото и Биотехнологии 

nteodosieva@uft-plovdiv.bg – Анализ, контрол и екология на храните 

ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

nteodosieva@uft-plovdiv.bg 
ИНСПЕКТОР ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ – СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

p_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg 
ИНСПЕКТОР ОКС „МАГИСТЪР“ 

popadiyska@uft-plovdiv.bg 
 

При възникване на технически въпроси се свържете със  

1. СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА УХТ - Сидер Лавчиев sider31@abv.bg; Тодор Стефанов 

todor.stefanov01@gmail.com; Евгени Драганов evgeni.draganov.1@abv.bg; Петър 
Сухаров  pepkata_suharov@abv.bg 

2. ФУНКЦИОНАЛЕН ДЕКАН ПО СТУДЕНТСКА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

доц. д-р Кремена Никовска   dean_students@uft-plovdiv.bg 
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