








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. 

Успехът от матурите на кандидатите за стипендии по т. 5 от настоящата заповед 
се удостоверява с копие от дипломата за завършено средно образование. 

Стипендиите по т. 3. т. 4 и т. 5 от настоящата заповед (чл. 2. ал. 1, т. 2. чл. 8 а и 
чл. 8 б от ПМС 90/2000 г.) могат да се получават едновременно със стипендия по т. 
1 или т, 2 от заповедта. 

Съгласно чл. 4, ал. 7 от ПМС 90/2000 г. студентите имат право да получават 
само една от стипендиите по т. 1 или т, 2 от настоящата заповед (съответно по чл. 
2, ал. 1, т. 1 или чл. 2, ал. 2 от ПМС 90/2000 г.Т 

Кандидатите за стипендия подават Заявление-декларация, в което избират 
вида и броя стипендии, за които кандидатстват. 

Заявлението-декларация за кандидатстване за стипендия се попълва в 
интернет страницата на ТУ-София (не се отнася за Филиал Пловдив, ФиК Сливен, 
ТК София), принтира се и се предоставя на хартиен носител във факултета. 

Заявления-декларации, към които не са приложени всички необходими 
документи, не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии. 

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

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

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. 

За неупоменати единични случаи важат разпоредбите на ПМС № 90/2000 г. и 
съответните му изменения, както и становището на Комисията за студентски 
стипендии. 
III. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ И ОБРАБОТКА 

Документите за стипендии се подават в стая 203  до  25.10.2022 г. 
На 15.11.2022 г. пред I и II блок се предоставят списъците на студентите с 

нередовни документи, които в срок до 25.11.2022 г. включително следва да 
представят коректни документи. 

На 02.12.2022 г. студентите проверяват окончателното си класиране за 
стипендии в УИСС. 

Заповедта да се връчи за изпълнение на факултетите на територията на 
София, филиал Пловдив, ФиК Сливен, колеж ТК София. 

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