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ЗАПОВЕД 

N°j.t4f 
.. 1.:r .. ���2021 г.

гр. София 

НАРЕЖДАМ 

На основание на ПМС 90/26.05.2000 г., чл. 4, ал.1, 5 и 6 (дВ, бр.44/30.05. 
2000 г.) и решение на Комисията за студентски стипендии определям условията, 
реда и принципите за класиране на студентите, кандидати за стипендии. 

Кандидатите за стипендия подават заявление-декларация, в което 

избират вида и броя стипендии, за които кандидатстват. 

!.Условия за кандидатстване за стипендия: 

При условията и по реда на постановлението стипендии се отпускат на 
учащите се в редовна форма на обучение, както следва: 

• Студенти - български граждани и граждани на държави-членки на
Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство с
изключение на студентите, приети по реда на чл.9, ал.З, т.6, буква "б" и
чл.21, ал.2 и 3 от Закона за висшето образование (платено обучение);

• Студенти - чужденци, приети за обучение по междуправителствени
спогодби за образователен и научен обмен или по актове на Министерския
съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях;

• Студенти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България,
приети за обучение по реда за българските граждани на места,
субсидирани от държавата;

Средният успех на кандидатстващите за стипендия студенти от
предходните два семестъра да е не по-нисък от Добър 4,00 (студентите от 1
курс - с успех от I семестър), с изключение на кандидатстващите по т. 2 от
настоящата заповед.

Не се изисква доход за студенти, кандидатстващи само по критерий 
,,среден семестриален успех". 

За кандидатите по т. 1. 6 от настоящата заповед се допуска един 
неположен изпит от предходните 2 семестъра, като той се счита за "двойка" при 
изчисляване на средния успех за кандидатстване. Приравнителните изпити се 
считат за «2», ако не са положени през първата сесия, следваща семестъра, 
през който е заверена съответната дисциплина. 



Успехът от матурите на кандидатите за стипендии по т. 5 от 
настоящата заповед се заверява от факултетната канцелария на база данните в 
оригиналната диплома. 

Не се допускат до класиране студенти с неположени изпити за 
кандидатстване по т.1 а, т. 3, т. 4 и т. 5 от настоящата заповед. 

Не се допускат до класиране студенти с неположен изпит от семестри, 
предхождащи тези, за които се изчислява успехът. 

Не се допускат до класиране по т. 1. 6 и т. 2 от настоящата заповед 
студенти, които имат брутен доход по-висок от обявения по-долу. 

Максималният брутен доход на член от семейството е 1300 лв. месечно за 
студенти кандидатстващи по т. 1 6 от настоящата заповед с успех от 4,00 до 
5,99 включително. 

Максималният брутен доход на член от семейството е 3900 лв. месечно за 
студенти, кандидатстващи по т. 2 от настоящата заповед. 

Кандидатите за стипендии по т. 4, във връзка с чл.8 а от пмс № 
90/2000 г. представят към заявлението-декларация следните документи, 
доказващи по безспорен начин значимостта на постиженията в научно
изследователската, спортната или художествената дейност: 

а/ Ксерокопие от сертификата, грамотата или друг документ, доказващ първо, 
втора или трето място на олимпиада, национално или международно 
състезание и доклад от научен ръководител или организатор на проявата; 

б/ Копие на доклада от научната конференция, от официалното издание на 
сборника, медийното или печатното издание, от което е видно името на автора, 
темата, датата, и доклад от преподавател; 

в/ Заповед, приложение или друг документ, от който е видно името на 
участниците и срока на проекта, и доклад на преподавател; 

г/ други релевантни документи; 

д/ За студенти със значими постижения в художествено-творческа дейност 
задължително се изисква още: 

• Снимков материал от съответната изложба и доклад от преподавател;

• Сертификат за участие, придружен със списък на участниците в изложбата,
издаден от съответната галерия или организатора на изложението;

• Служебна бележка за приемане на работата.

е/ За студентите със значими постижения в спортната дейност: 

• Представят документи за класиране от първо до шеста място на
национални или международни състезания и от Национални
университетски шампионати, проведени в срок от началото на предходния
семестър и доклад от преподавател;

• Участват в състезанията от името на ТУ - София;

• Участват в състезанията от името на друга организация, като предоставят
материали, доказващи наличие на отличителни знаци на ТУ - София върху
екипа, с който се представят на състезанието.
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Стипендиите по т. 3, т. 4 и т. 5 от заповедта (чл. 2, ал.1, т. 2, чл.В а и чл.В б 
от постановлението) могат да се получават едновременно със стипендия по т. 1 
или т. 2 от заповедта. 

Съгласно чл. 4, ал. 7 от постановлението студентите имат право да 
получават само една от стипендиите по т. 1а, 16 или т. 2 от заповедта (съответно 
по чл. 2, ал. 1, т. 1 или чл. 2, ал. 2 от постановлението). 

11. При изпълнени условията от т. 1 от настоящата заповед се отпускат

стипендии за ЛЕТЕН семестър на учебната 2020/2021 г. (от 1 МАРТ 2021 г. до 31 

ЮЛИ 2021 г. - 5 месеца) както следва: 

1. По чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС № 90/2000 г. стипендиите са:
1 а. критерият е само "среден семестриален успех"
• Стипендии за успех 6,00 в размер на 120 лева броят им по поделения

е равен на броя кандидати с този успех - не се изискват документите,
посочени в т. 1 от тази заповед;

• Стипендии за успех от 5,50 до 5,99 - в размер на 100 лева - броят им
по поделения е равен на броя кандидати с този успех - не се изискват
документите, посочени в т. 1 от тази заповед;

• Стипендии за успех от 5,00 до 5,49 - в размер на 90 лева - броят им
по поделения е равен на броя кандидати с този успех - не се изискват
документите, посочени вт. 1 от тази заповед.

16. - критериите са "среден семестриален успех" и "месечен доход на
член от семейството на студента"
• София - 330 бр. х 85 лева;
• Пловдив филиал - 90 броя х 85 лева;
• Сливен (факултет и колеж)- 45 броя х 85 лева;
• КЕЕ - бази София и Ботевград - 35 броя х 85 лева;
• ТК КАЗАНЛЪК - 25 бр. х 85 лева.

Класирането се извършва по низходящ ред на точките, получени от 
критериите "среден семестриален успех" и "месечен доход на член от 
семейството на студента" за периода от 1 август 2020 г. до 31 януари 2021 г. 

2. По чл. 3, ал. 3, т. 1 от постановлението по време на учебния семестър и
без ограничения за успех (доходы се доказва както в останалите случаи), извън 
обявените бройки, в размер на 100 лв. месечно, се отпускат стипендии на: 

- несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания
(с 50 и над 50% намалена работоспособност), студенти с двама родители с 
трайни увреждания, студенти с един родител, който е с трайни увреждания, на 
студентите, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета 
мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в 
приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана 
институция. Стипендии се изплащат от началото на месеца, следващ месеца, 
през който е възникнало основанието, но не по-рано от датата на подаване на 
декларацията; 

- на студентките майки с деца до 6-годишна възраст - от месеца, следващ
раждането на детето, но не по-рано от датата на подаване на декларацията; 

- право на стипендия по условията на горния абзац имат студентите -
бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или 
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упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент. По 
смъсъла на ПМС № 90/2000 г. е без значение дали бащата живее в юридически 
брак или в съжителство без брак с майката. Бащите, кандидатстващи по този 
абзац са длъжни да попълнят декларация, че майката на детето не е студентка. 

Стипендиите по т. 2 от заповедта се изплащат за 12 месеца: през I семестър 
- 5 месеца и през 11 семестър - 7 месеца.

Студентките майки и студентите бащи запазват правота си за получаване на 
стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна 
възраст съгласно чл. 3, ал. 5 от постановлението. 

Студентите, участващи в класирането с критерия "среден месечен доход на 
член от семейството", включват в сумата на доходите всички получени от 
студента и другите членове на семейството доходи от: брутни заплати, 
включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без 
командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания 
по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица 
(направени чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно 
осигуряване); пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни 
увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и 
месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без 
получаваните от декларатора и членовете на неговото семейство по силата на 
постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на 
селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и 
други доходи. Сумите в представените документи за доходи се посочват по 
месеци. 

Членове на семейството на студента по смисъла на изискванията за 
стипендии са: съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен; ако не е семеен -
бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са 
редовни учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката 
или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга). 

Декларираните доходи се удостоверяват със съответните оригинални 
документи, като за безработните членове на семейството се изисква 
регистрация в бюро по труда; размеры на пенсиите се доказва с 
удостоверение за получени пенсии и компенсации от съответното поделение на 
НОИ; за студенти - членове на семейството се представят уверения, а за 
учениците - служебни бележки от училищата, че са ученици. За всички 
самоосигуряващи се лица (едноличните търговци, съдружниците в ООД или 
ЕООД, упражняващите свободни професии, земеделските стопани и др.) се 
приемат бележки с месечен осигурителен доход не по-нисък от минималния 
осигурителен доход определен от КСО. В случай, че доходът им е под 
осигурителния, те следва да го докажат с документ, издаден от компетентен 
държавен орган. Всички останали доходи се доказват със съответните служебни 
бележки. 

Заявления-декларации, които нямат необходимите документи за 
целия период, не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии. 

3. По чл. 2, ал. 1, т. 2 от постановлението пропорционално на броя на
студентите, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални 
направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето 
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образование, се отпускат 1160 броя стипендии в размер на 120 лева. Броят на 
стипендиите се публикува на страницата на университета в Приложение 1, което 
е неразделна част от настоящата заповед. Кпасирането се извършва по низходящ 
ред на показателя "среден семестриален успех" до запълване на квотата за 
съответната специалност. 

4. По чл.8 а от постановлението се отпускат 100 броя стипендии по 120 
лева за значими постижения, постигнати в периода от започване на предходния 
семестър. 

5. По чл. 8 6 от постановлението се отпускат стипендии в размер на 100 лв. 
на студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно 
образование в Технически университет - София по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква 
"а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални 
направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ... ", "Машинно 
инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", 
"Транспорт, корабоплаване и авиация", "Общо инженерство", когато отговарят на 
едно от следните условия: 

1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния 
предмет Български език и литература е в 1 О на сто от най-високите резултати за 
страната за учебната година на придобиване на средно образование и 
индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или 
от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния 
изпит за учебната година на придобиване на средно образование; 

2. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния 
предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за 
учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният 
резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет 
Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 
на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен 
изпит за учебната година на придобиване на средно образование. 

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър от началото на първата 
година на обучение със заповед на Ректора, като ограничението за успех не по
нисък от Добър 4,00 се прилага от втория и следващи семестри на обучение. 

Документите за стипендии се подават в стая 203 в периода от 01.03.2021 г. 
до 15.03.2021 г. включително. Комплектите от документи се представят от 
факултетите в сектор "Стипендии" до 18.03.2021 г.

Заявление-декларация за кандидатстване за стипендия се попълва в 
интернет страницата на ТУ-София (не се отнася за Филиал Пловдив, ФиК Сливен, 
КЕЕ и ТК Казанлък), принтира се и се предоставя на хартиен носител във 
факултета. Към нея се прилагат документите, описани в т.1 от тази заповед, с 
изключение на кандидатите за стипендии по т.1 а, т. 3 и т. 5 от Заповедта, които се 
класират само по критерия "среден семестриален успех". 

На 08.04.2021 г. пред I блок се предоставят списъците на студентите с 
нередовни документи, които в срок до 20.04.2021 г. включително следва да бъдат 
коригирани. 

На 11.05.2021 г. студентите проверяват окончателното си класиране за 
стипендии в УИСС. 
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Студентите, некоригирали в обявените срокове данните от 
нередовните си документи, не участват в класирането. Допълнително 
класиране не се прави. 

6. Нямат право на стипендия студентите, прекъснали или презаписали
учебната година или семестър, с изключение на: 

а) повтарящите поради болеет; 
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане 
на дете; 
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити 
поради промяна на учебните планове и програми; 
г) студенти с повече от един неположен изпит за предходните семестри. 

7. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до
края на обучението и дължат връщане на получените суми, отпуснати въз основа 
на документите с невярно съдържание. 

8. За неупоменати единични случаи важат разпоредбите на· ПМС № 90/2000г.
и съответните му изменения, както и становището на Комисията за студентски 
стипендии. 

Заповедта да се връчи за изпълнение на факултетите на територията на 
София, филиал Пловдив, Ф и К Сливен, колеж КЕЕ и ТК Казанлък. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник ректора по 
учебна дейност и акредитация проф. д-р инж Любомир Димитров. 
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