ОДОБРЯВАМ:

ПРОФ. Д. А. Н. АРХ. БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов“

КРИТЕРИИ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

На основание чл. 4, ал. 1, 5 и 6 от ПМС №90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни организации
I. Стипендии, изплащани от държавната субсидии се отпускат на:
1. Докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение.
 Месечният размер на стипендията е 500 лв.
2. Чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по
междуправителствени спогодби и актове на МС (ПМС М9103 и 228).
 Размерът на стипендията е 150 лв.
3. Студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение държавна
поръчка.
II. Нямат право на стипендии студентите:
1. Прекъснали или презаписани 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.
2. Преместили се от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго,
които повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са получавали
стипендия;
3. Първи курс - първи семестър на образователно-квалификационна степен „бакалавър"
и „магистър” (по успех);
4. Платено обучение.
III. Стипендии, получавани без ограничения в размер 150 лв./месечно, се отпускат
на:

1. Студенти с трайни увреждания;
2. Несемейни студенти без двама родители;
3. Несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;
4. Несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания.
Стипендии се изплащат от началото на месеца, следващ месеца, през които е
възникнало основанието за получаването, но не по-рано от датата на подаване на
декларацията.
5. Студентки с деца до 6-годишна възраст;
6. Студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижа;
7. Студенти с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или
упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
Стипендиите се изплащат за 12 месеца: през зимен семестър - 5 месеца и през летен
семестър – 7 месеца.
При изтичане срока на документи за инвалидност, стипендията се спира до
представянето на нови с продължен срок.
IV. Стипендия само по показателя среден семестриален успех 6.00 без ограничение
на доход в размер на 150 лв. месечно – броят им е равен на броя кандидатите с този
успех.
V. Стипендия със среден семестриален успех от 5.50 до 5.99 без ограничение за
доход, в размер на 120 лв./месечно – броят им е равен на броя на кандидатите с този
успех.
VI. Стипендии получавани по доход със среден семестриален успех (4.00 – 5.49) в
размер на 100 лв./месечно, при следните условия:




максимален брутен доход на член от семейството до 700 (седемстотин)
лв./месечно;
студенти положили успешно изпити (допускат се два неположени изпита, като
те се считат за „2” при изчисляване на средния успех);
студенти със среден успех от предходните два семестъра (за първи курс от
първия семестър), не по-нисък от добър 4.00.

VII. Стипендии без ограничение на доход по чл. 2, ал. 1, т.2 за студенти обучаващи
се в специалност от приоритетни професионални направления в размер до 35% от общия
бюджет на стипендиите: в размер на 150 лв./месечно.
VІІІ. На основание чл. 9 на ПМС 90, Ректорът може да отпуска на студенти и
докторанти награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:
1. награда (сертификат, грамота) за определени успехи в учебната,
научноизследователската и други дейности;
2. помощи при тежко материално състояние.
Общата сума на наградите и помощите е до 10 на сто от одобрените с бюджета
средства за изплащане на стипендии.

Наградите и помощите се отпускат, съгласувано със студентския съвет.

IХ. Състезателен бал.
Състезателният бал се образува от средния успех умножен със съответните
коефициенти:
За студенти:
 с един починал родител – К=1.1;
 с един родител с трайни увреждания - К=1.1.
Класирането се извършва в низходящ ред от най-високия бал към по-ниските до
запълване на бройката, отпусната за съответната специалност.
По време на семестъра не се кандидатства за стипендия по успех и такава не се
отпуска.
Х. Броят на стипендиите, които ще се отпускат за съответния семестър се определят
пропорционално в зависимост от броя на записаните в редовно обучение държавна поръчка
студенти в регистъра на ВСУ, по факултети и специалности, съобразно наличните средства и
броя на правоимащите кандидати.
ХІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление-декларация (по образец), купува се от книжарницата или се разпечатва
от сайта на ВСУ „Любен Каравелов“. След попълването на декларацията, подписва се от
студента и се подава в стая 31, III етаж на Ректората. Успехът се заверява върху формуляра с
подпис от Експерт учебна дейност. При установени неточности се отива при организатора на
съответния факултет за преизчисляване на успеха.
2. Документи, удостоверяващи всички доходи на семейството за периода:
м. март 2018г. – м. август 2018г.
 служебни бележки от месторабота на родителите за доходи по трудови и
извънтрудови правоотношения, включително отпуски и болнични. За сумата на
изплатените в периода болнични се представя документ от НОИ;
 месечни добавки за деца - удостоверението се издава от Дирекция “Социално
подпомагане”;
 обезщетение за безработица - удостоверение за получените суми по месеци през
посочения период се издава от НОИ;
 земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината),
посочват половината от реализирания доход от настоящата или предходна календарна
година. Представят документ за регистрация като земеделски производител;
 представят се личните брутни доходи - от работа (документ от работодателя),
пенсии (документ от НОИ с помесечно изплатените пенсии) и др. на кандидата;
 други доходи: наеми, хонорари, присъдени издръжки, стипендии, получени от
Европейския социален фонд.
3. Студентите с починал родител представят копие от смъртен акт и документ за

наследствена пенсия (НОИ). В случаи на повторен брак на майката или бащата за член на
семейство се смята новият съпруг (съпруга). Във връзка с това, да се представи документ,
удостоверяващ доходите му.
4. При разведени родители се представя копие на решението на съда и, ако не е
получавана издръжка, нотариално заверена декларация за това. В случаите на повторен брак
на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга). Във
връзка с това, да се представи документ, удостоверяващ доходите му.
5. За родители-пенсионери се представя документ от пенсионното управление (НОИ)
за получените пенсии за горепосочения период.
6. Уверение за учащи братя и сестри (съпруг/а) - студенти, в което е отразено, че се
студенти редовно обучение през учебната 2018/2019 г.
7. Служебна бележка за брат или сестра - ученици, удостоверяваща, че са ученици
през учебната 2018/2019 г.
8. При безработни родители се представя удостоверение от бюрото по труда и
служебна бележка от НОИ за сумите на изплатените обезщетения за безработица за периода
01.03.2018 - 31.09.2018 г. Ако лицето не е получавало обезщетение за безработица и не е
било регистрирано в бюрото по труда се представя нотариално заверена декларация, че за
този период не е работило и няма доходи.
9. Членове на семейството на студента по смисъла на изискванията за стипендии са:
 ако е семеен - съпругът (съпругата) и децата;
 ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните,
ако са редовни учащи или нетрудоспособни. В случай на повторен брак за член на
семейството се счита новият съпруг на майката или съпруга на бащата.
За стипендия за специалности от приоритетни професионални направления се
подава отделно Заявление-декларация по образец.
Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на
обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа
на документи с невярно съдържание.
Х. График на кампанията за предоставяне на стипендии по ПМС №90 за зимен
семестър на учебната 2018/2019 г.
1. Срок за подаване на документите: 19.11.2018 г. - 30.11.2018 г.;
2. Обработка на подадените документи, проверка на успеха и корекции на неизрядните
документи: 03.12.2018 г. - 05.12.2018 г.
3. Публикуване на класирането за стипендии до 06.12.2018 г.
4. Преводи на стипендиите (за м.9, м.10, м.11 и месец 12.2018г.) към сметките на
студентите до 06.12.2018г.
ХI. Прием на документи:
1. Документи се подават в „Учебен отдел” - стая 31.
2. Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящите критерии, няма да се
приемат.
3. Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.
4. Документи, подадени по факс, по пощата или по куриер не се приемат.

ХII. Класиране.
1. Българските докторанти, субсидирани от държавата.
2. Стипендии за студентите без ограничения за успех и доход.
3. От общата сума, отпусната за стипендии, се изважда сумата за стипендия на
студентите без ограничение за доход и успех. Получената нова сума се разпределя по
специалностите, пропорционално на броя на студентите от специалността, кандидатствали за
стипендия.
4. Студентите от всяка специалност се класират по успех до изчерпване на отпуснатата
за специалността сума.
5. Ако с успеха на последния класиран студент има още студенти, влиза този, който е с
по-нисък доход.
ХIІІ. Всички въпроси, неуредени от настоящите критерии, които не са третирани и от
разпоредбите на ПМС №90/26.05.2000 г. се разрешават по инициатива на заинтересованите
страни след съгласуване със Студентски съвет, от Ректора на ВСУ.
Контролът по спазването на настоящите критерии се осъществява от Заместникректора.

Комисия:
…………………………. (Наира Бабаян )

Председател:
Членове:

1.

…………………………. (Красимира Воденичарова)

2.

…………………………. (Гергана Петрова)

3.

…………………………. (Диана Димитрова)

ИЗГОТВИЛ:
................................................
Н. Бабаян
/Експерт учебна дейност/

СЪГЛАСУВАЛИ:
………………………………..
доц. д-р инж. Ан. Хандрулева
/Зам.-ректор/

