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На основание чл. 4, ал. 1 от ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за 
предоставяне на стипендии на студентите, във връзка с чл. 28 от Правилата за учебната 
дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“ и „Правилата за отпускане на стипендии“

Н А Р Е Ж Д А М :

Стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. да се отпускат на студенти - 
български граждани, приети в редовна форма на обучение, с изключение на записаните в 
ОКС „магистър” и в ОКС „бакалавър“ срещу заплащане (по чл.9, ал.З, т.6, буква“б“ и чл.21, 
ал.2 и 3 от ЗВО). Студентите имат право на стипендия само за една образователно- 
квалификационна степен "бакалавър" и за една образователно-квалификационна 
степен"магистър".
Студентите нямат право на стипендия в следните случаи:
1.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.
2. Условно записаните студенти нямат право на стипендия;

• Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на 
обучението и ще трябва да върнат получените суми за стипендии, отпуснати въз основана 
документи с невярно съдържание.

• Студенти, които са се преместили от една специалност в друга, или от едно учебно 
заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните семестри, които повтарят поради 
преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия.

• Студенти, които се обучават едновременно по две специалности /втора нова 
специалност/ нямат право на стипендия за втората нова специалност.

ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ И СРОКОВЕ:

Документите, срока за подаването им и критериите за получаване на стипендии от 
студентите през зимен семестър на учебната 2021/2022 г., както следва:

1. Студенти, кандидатстващи за стипендии по успех:
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а) право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат:
- всички студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение,
- положили успешно всички изпити;
- средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, 
разделена на техния брой), а за първата учебна година -  от първия семестър, е не по-нисък 
от добър 4.00.

б) стипендията се отпуска, поотделно за всеки учебен семестър, в размер според успеха и 
се изплаща в продължение на 5 месеца.
в) по време на семестъра (извън определените срокове в настоящата заповед) не се 
кандидатства за стипендия по успех и такава не се отпуска.

1.1 Студенти, кандидатстващи за стипендии по успех от ДЗИ

а) право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ ОТ ДЗИ имат:
-студенти, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в 

държавни висши училища (по реда на чл.9 ал.З т.6 буква „а“ по реда на ЗВО) по 
специалности от професионални направления: „Машинно инженерство“, „Електротехника, 
електроника и автоматика“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Общо 
инженерство“, „Архитектура, строителство и геодезия“.

-индивидуалният резултат от ДЗИ по учебния предмет БЕЛ е в 10 на сто от най- 
високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и 
индивидуалният резултат от втория задължителен ДЗИ или от задължителния ДИ 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

- индивидуалният резултат от ДЗИ по учебния предмет БЕЛ е равен или е над средния 
за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният 
резултат от втория задължителен ДЗИ по учебния предмет Математика, Физика и 
астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високия резултат 
за страната от съответния ДЗИ за учебната година на придобиване на средно образование.
б) стипендията се отпуска, поотделно за всеки учебен семестър, и се изплаща в 
продължение на 5 месеца.
в) по време на семестъра (извън определените срокове в настоящата заповед) не се 
кандидатства за стипендия по успех и такава не се отпуска.

2. Студенти, кандидатстващи за стипендии без ограничения (целогодишни):

а)Стипендиите без ограничения (целогодишни) се отпускат за следните категории учащи:
- студенти с трайни увреждания;
- несемейни студенти без двама родители;
- несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;
- несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни 
увреждания -  стипендия се изплаща от началото на месеца, следващ месеца, през 
който е възникнало основанието за получаването;
- студентки с деца до 6 годишна възраст .
- студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за 
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка,починала е или 

упражняването на родителските права е предоставено на бащата 
студент.



б)Стипендии без ограничения се отпускат по всяко време в рамките на учебната година, 
при настъпване на определено събитие.
в) Студентите имат право да получават освен социална стипендия и стипендия по успех, 
ако отговарят на изискванията.

3. Необходими документи
а) за стипендия по успех

• Молба -декларация (образец) /Формулярът съдържа лични данни, номер на банкова сметка и 
допълнителни данни.Успехът, посочен във формуляра се заверява от сектор Учебна дейност на съответния 
Деканат. /

• Копие на студентската книжка

б) за стипендии без ограничения
• Молба -декларация (образец) /Формулярът съдържа лични данни, номер на банкова сметка и 

допълнителни данни./

• Документ удостоверяващ настъпило събитие

в) за стипендия по успех от ДЗИ
• Молба -декларация (образец)/ Формулярът съдържа лични данни, номер на банкова сметка и 

допълнителни данни.Успехът, посочен във формуляра се заверява от сектор Учебна дейност на съответния 
Деканат. /

• Копие от диплома за средно образование

4.Срокове и класиране за зимен семестър на учебната 2021/2022г.
- Подаване на документи -  от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. до 14:00 часа, до Студентски 
съвет на email: stipendii@mgu.bg
- Класиране -  18.11.2021 г.
- Обжалване -  от 18.11.2021 г. до 19.11.2021 г.
- Окончателно класиране -  за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. се обявява на 
22.11.2021 г. до 17:00 часа и се публикува в интернет сайта на МГУ „Св.Иван Рилски“.

5.Продължителност и срокове за изплащане на стипендиите:

а) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в 
който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно 
учебния план.
б) Студентите, които се дипломират предсрочно, получават стипендия за времето до 
първата сесия за държавен изпит по учебен план, но не повече от три месечни стипендии.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на доц. Светлана Браткова -  зам.- 
Ректор по учебната дейност. Препис от настоящата заповед да се връчи на деканите на 
факултети, на главния счетоводител, на финансов контрольор, на инспектор стипендии за
сведение и изпълнение. ______  ___

На осн. чл. 2 от РЕГЛАМЕНТ на ЕС 2016/679,

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, 

личните данни са заличени.

мн/сс

оф: д-р Ивайло Копрев
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