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І. КРИТЕРИИ за определяне на студентите, които да получават стипендии, отпускани  

при условията и по реда на Постановление №90/26.05.2000 г. на Министерския съвет за  

летен семестър на уч. 2020/2021 г., както следва:  

 

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.  

1.5.  Стипендии на студенти със среден успех от Отличен (5,50) 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. 
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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. 

 

ІІ. ДОКУМЕНТИ и СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за стипендии за 

летния семестър на учебната 2020/2021 г. на студенти-български граждани, граждани 

на ЕС и ЕИП и студенти-чужденци, приети за обучение по реда за българските 

граждани, както следва:  

1. Документи:  

1.1. За студенти с успех от Отличен (5,50) до Отличен (6,00), кандидатстващи за 

стипендия по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС № 90/2000 г.:  

1.1.1. Заявление-декларация с вписан среден успех, заверено от Отдел “Учебен”.  

1.1.2. Извлечение за IBAN на лична сметка на студента.  

1.2. За студенти с успех от Добър (4,00) до Много добър (5,49):  

1.2.1. Заявление-декларация с вписан среден успех, заверено от Отдел “Учебен”.  

1.2.2. Извлечение за IBAN на лична сметка на студента.  

1.2.3. Документи за доход на семейството на студента за периода от 01.08.2020 г. до  

31.01.2021 г.  

1.3. За студенти от приоритетните професионални направления, кандидатстващи 

за стипендия по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС №90/2000 г.:  

1.3.1. Заявление-декларация с вписан среден успех, заверено от Отдел “Учебен”.  

1.3.2. Извлечение за IBAN на лична сметка на студента. 

2. Срокове:  

Срокът за подаване на документите е от 01.03.2021 г. до 15.03.2020 г. вкл. (до 16
00 

часа).  

Документите се подават в стая 122, бл. 1 на УХТ. 

Документи на студенти с успех от Отличен (5,50) до Отличен (6,00),  могат да се 

подадат като се сканират и изпратят на имейла на инспектора на съответната специалност. 

 

ІІI. ДОКУМЕНТИ и СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за стипендии за 

летния семестър на учебната 2020/2021 г. на студенти-чужденци от ІІ, ІІІ, ІV и V курс, 

приети за обучение в УХТ по Постановления № 103/1993 г. и № 228/1997 г. на 

Министерския съвет, както следва:  

 

1.  Документи  

1.1. Уверение с посочен среден успех от предходните два семестъра, заверено от 

Отдел  

“Учебен”.  



1.2. Извлечение за IBAN на лична сметка на студента.  

2. Срокове  

Срокът за подаване на документите е до 10.03.2020 г., включително (до 16
00 

часа).  

Документите се подават в стая 122, блок 1 на УХТ.  

 

ІV. ДОКУМЕНТИ и СРОКОВЕ за подаването им при кандидатстване за стипендии на  

студенти, отговарящи на условията чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ПМС № 90/26.05.2000 г.:  

 

1. Документи  

1.1. Заявление-декларация, заверено от Отдел “Учебен”.  

1.2. 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.  

1.3. Извлечение за IBAN на лична сметка на студента.  

2. Срокове:  

Документите се подават целогодишно, в стая 122, бл. 1 на УХТ.  

 

 


