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УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                  Ректор: проф. д-р инж. Иван Марков 

УСЛОВИЯ И  РЕ Д ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  
НА НАГРАДИ  И  ПОМОЩИ  

НА СТ УДЕНТИТ Е  ОТ  УАСГ  ПО  ПМС  №90  

Условията за предоставяне на награди и помощи на студентите от УАСГ са изготве-
ни въз основа на ПМС №90 / 26.05.2000 г. 

Чл. 9. (1) Ректорът може да отпуска на студенти и докторанти награди и помощи в 
размер до 300 лв., както следва: 

1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и 
други дейности; 

2. помощи при тежко материално състояние. 
(2) Отменена 
(3) Общата сума на наградите и помощите по ал. 1 е до 10 на сто от одобрени-

те с бюджета средства за изплащане на стипендии. 
(4) Наградите и помощите по ал. 1 се отпускат съгласувано със Студентския 

съвет. 

І.  Награди за определени успехи в учебната, научноизследователската и дру-
ги дейности. 

1. Награди отпускани за определени успехи в учебната и научно-изследова-
телската дейност: 

1.1 На университетско ниво: 
 за първо място – 150 лв. 
 за второ място – 100 лв. 

 за трето място –   80 лв. 

1.2 На национално ниво: 
 за първо място – 200 лв. 

 за второ място – 150 лв. 
 за трето място – 125 лв. 

1.3 На международно ниво: 
 за първо място – 300 лв. 
 за второ място – 250 лв. 
 за трето място – 200 лв. 
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1.4 Награди отпускани за отличници на випуск на УАСГ: 

Наградите ще бъдат отпускани на студентите, които имат успех не по-нисък от 5.50 
от курса на обучение и не по-нисък от 5.50 на дипломна защита. Наградите се оп-
ределят съгласно следващата таблица в зависимост от средния от двата им успеха. 

Среден успех от следването Магистри – 
5-6 год. 

Бакалаври – 
3-4 год. 

Магистри – 
1-2 год. 

Отличен  6.00 300 лв. 200 лв. 150 лв. 

Отличен 5.90 – 5.99 290 лв. 190 лв. 140 лв. 

Отличен 5.80 – 5.89 280 лв. 180 лв. 130 лв. 

Отличен 5.70 – 5.79 270 лв. 170 лв. 120 лв. 

Отличен 5.60 – 5.69 260 лв. 160 лв. 110 лв. 

Отличен 5.50 – 5.59 250 лв. 150 лв. 100 лв. 

2. Награди отпускани за определени успехи в спорта: 

2.1 На университетско ниво: 
 за първо място – 120 лв. 
 за второ място – 100 лв. 
 за трето място –   80 лв. 

2.2 На национално ниво: 
 за първо място – 140 лв. 
 за второ място – 120 лв. 
 за трето място – 100 лв. 

2.3 На международно ниво: 
 за първо място – 180 лв. 
 за второ място – 160 лв. 

 за трето място – 140 лв. 

    3. Документи за отпускане на награди: 

3.1 За отличници на випуск: 

 Списък подписан от декана на факултета, в който са посочени средния успех от 
курса на обучение и средния успех от дипломната защита на отличниците. 

3.2 За успехи в учебната, научно-изследователската дейност, както и за успехи в 
спорта: 
 Сертификат, грамота, диплома или друг документ – при участие в олимпиади, 

конкурси, състезания и други. 

    4. Неупоменати случаи: 

4.1 Комисия „Стипендии“ ще подхожда индивидуално към  всички неупоменати 
случаи, спазвайки разпоредбите в ПМС №90/26.05.2000 г. 

4.2 Комисия „Стипендии“ има право да актуализира сумите за награди и помощи в 
зависимост от бюджета, с който разполага към момента на разглеждане на казуси-
те. 
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ІІ.  ПОМОЩИ.  

1. Помощи се отпускат на: 
- студенти, които са без един или двама родители;  
- студенти с трайни увреждания (50% ТЕЛК и повече) или такива, на които и два-

мата родители са с трайни увреждания, или с единствен родител, който е с трай-
ни увреждания; 

- студенти, израснали в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от ро-
дителски грижи; 

- студентки с деца до 6 годишна възраст. 

2. Помощи не се отпускат на студенти, които: 
- имат право да кандидатстват за стипендия по член 2, ал. (2) от ПМС №90 през 

съответния семестър; 
- кандидатстват за стипендия по член 2, ал. (2) от ПМС №90 през съответния се-

местър; 
- са се класирали за стипендия по член 2, ал. (2) от ПМС № 90 през съответния се-

местър. 

3. Помощите се отпускат еднократно в рамките на един учебен семестър. Размерът 
им се определя в зависимост от броя на кандидатите и бюджета, с който разполага 
Комисия „Стипендии“. 

4. Документи за кандидатстване за еднократна помощ: 
 заявление до Комисия „Стипендии“; 

 уверение от факултетната канцелария за записан семестър; 

 бележки за доходите на родителя /родителите/ от предходните 6 месеца; 

 при починал/и родител/и – копие от смъртен акт; 

 уверение за учащи братя/сестри; 

 копие от акт за раждане на детето или брата/сестрата, ако те са малки и не посе-
щават детска градина или друго учебно заведение. 

 копие от решение на ТЕЛК. 

Правилата са актуализирани на редовно заседание на Комисия стипендии, прове-
дено на 27.09.2022 г. 

СЪГЛАСУВАЛ: 

Председател на Студентски съвет: Емилия Хинкова 
 


