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УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                  Ректор: проф. д-р инж. Иван Марков 

УСЛОВИЯ И  РЕД ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА СТИ ПЕНДИИ        

ЗА СТ УДЕНТИТ Е ОТ  УАСГ  ПО ПМС №90 /26 . 05. 2000г .  

I. Стипендии на български студенти 

Чл. 1. Право да кандидатстват за стипендия по реда на чл. 2 имат студенти - 
български граждани, приети на места, за които държавата осигурява средства за из-
дръжка на обучението им (държавна поръчка). 

Чл. 2. Студентите, кандидатстващи за стипендия, трябва да отговарят на следни-
те условия: 

(1) Да са записали редовно семестъра, през който кандидатстват за стипен-
дия. 

(2) Имат успех от предходните два семестъра (за студентите след втори се-
местър) или от предходния семестър (за студентите - втори семестър) не по-нисък от 
добър 4.00; 

Средният успех за кандидатстване за стипендия се изчислява като сума от 
всички оценки от предходните два (един) семестъра разделена на общия им брой. 

(3) Нямат невзети изпити от предходните два (един) семестъра. 

Чл. 3. Кандидатстването за стипендия става само по критерий "среден семестри-
ален успех". 

Чл. 4. Студентите нямат право на стипендия, когато прекъсват или повтарят 
учебната година или семестър, с изключение на: 

1. Повтарящи поради болест; 
2. Студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеж-

дане на дете; 
3. Повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити 

поради промяна в учебните планове и програми. 

Чл. 5. Студентите от първи курс не могат да кандидатстват за стипендия за пър-
ви семестър. Те могат да кандидатстват за стипендия от втори семестър с успеха си от 
първи семестър. 

Това ограничение не се отнася за студенти, кандидатстващи за стипендия 
по реда на чл. 7 и чл. 8. 

Чл. 6. (1) Стипендиите се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изпла-
щат за 5 месеца за всеки месец поотделно. 
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(2) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до 
края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дип-
ломна работа) съгласно учебния план. 

Чл. 7. (1) Стипендии се отпускат без спазване на ограниченията по чл. 2, ал. 2 и 3 
на несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания (50% 
ТЕЛК и повече), студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един 
родител, който е с трайни увреждания, 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 специализи-
рана институция, и студентките майки с дете до 6-годишна възраст. 

Те могат да кандидатстват без ограничение на успеха, но до два невзети изпи-
та от предходните два (един) семестъра. 

(2) Право на стипендия при тези условия имат и студентите бащи с дете до 
6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на 
родителските права е предоставено на бащата студент. 

(3) Стипендиите се отпускат от началото на първата година на обучение или 
от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за полу-
чаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно. 

(4) Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до 
края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст. 

(5) Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на 
първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората се-
сия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. 

Чл. 8. Ограничението на чл. 5 не се отнася за студентите, приети за обучение в 
годината на придобиване на средно образование по защитената специалност Хидростро-
ителство. 

(1) Те получават стипендии в размер на 100 лв., когато отговарят на едно от 
следните условия: 

1. Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния 
предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страна-
та и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от 
задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е ра-
вен или е над средния за страната. 

2. Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния 
предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната и индиви-
дуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния пред-
мет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 
на сто от най-високи резултати за страната. 

(2) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат 
за 5 месеца за всеки месец поотделно, като ограниченията по чл. 2 се прилагат от вто-
рия и следващи семестри на обучение. 

(3) Стипендията по ал. 1 се получава независимо дали студентът получава 
други стипендии по реда на това постановление. 

Чл. 9. Студентите, подали документи с невярно съдържание се лишават от сти-
пендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, от-
пуснати въз основа на документи с невярно съдържание. 
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Чл. 10. Комисията по стипендиите проверява поне 5% от подадените документи за 
верността на попълнените и заверени данни по главни книги във факултетните канцела-
рии. 

Чл. 11. За неупоменати единични случаи важат разпоредбите на ПМС № 90/2000 г. 
и съответните му изменения, както и становището на Комисия стипендии. 

II. Стипендии на чуждестранни студенти 

Чл. 12. По условията и изискванията на Глава I могат да кандидатстват за стипен-
дия и 

(1) Студенти, граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Евро-
пейското икономическо пространство, приети на места, за които държавата осигурява 
средства за издръжка на обучението им (държавна поръчка). 

(2) Студенти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България, 
приети за обучение по реда за българските граждани на места, за които държавата оси-
гурява средства за издръжка на обучението им. 

Чл. 13. Стипендии на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обуче-
ние по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или 
по актове на Министерски съвет се отпускат, когато отпускането на стипендии е изрично 
предвидено в тях. 

 Чл. 14. (1) Чуждестранни студенти, приети по актове на Министерски съвет,  по-
лучават безусловно стипендия за първата година на обучение ако са граждани на Репуб-
лика Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, 
Украйна и Република Сърбия. 

(2) Чуждестранни студенти, приети по актове на Министерски съвет (от втори 
и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца, при условие, че от-
говарят на условията на чл. 2. 

(3) Чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби и по 
актове на Министерски съвет не подават документи за кандидатстване. Заповед за из-
плащане на стипендиите им се изготвя от съответния факултет. 

(4) Размерът на стипендията е 240 лева. 

III. Кандидатстване за стипендия по реда на Гл. I и необходими 
документи 

Чл. 15. (1) Студентите, кандидатстващи за стипендия по условията на Гл. I, попъл-
ват формуляр за кандидатстване на сайта на УАСГ, като за целта: 

– влизат като регистрирани потребители: 
= потребител – факултетен номер; 
= парола – единен граждански номер. 

– преминават на Моят УАСГ; 
– от списъка Моят УАСГ вляво избират Кандидатстване за стипендии; 
– в изведения на екрана формуляр се попълват необходимите данни: 

= среден успех от последните два/един семестъра; 
= банка, в която имат актуална банкова сметка; 
= код на банката (BIC); 
= банкова сметка (IBAN), на която ще бъде превеждана стипендията; 
= мобилен телефон за връзка; 
= адрес на електронна поща. 

– щракнете бутона Запазете. 

http://uacg.bg/?p=20&l=1
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(2) Студентите, кандидатстващи за стипендия по чл. 7 от настоящите условия 
(чл. 3, ал. 3 и 4 от ПМС 90), в кутията Среден успех набират успех 0. 

(3) Студентите от специалност Хидростроителство - първи семестър, в кутията 
Среден успех набират успеха си от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Бъл-
гарски език и литература и след разпечатване ръчно допълват по кое от условията на 
чл. 8, ал. 1 кандидатстват за стипендия и наименованието и успеха на втория предмет. 

(4) Създаденият формуляр се разпечатва в два екземпляра и подписва от сту-
дента. 

Чл. 16. (1) Формулярите се предават във факултетната канцелария за удостоверя-
ване на студентския статус и заверка на средния успех. 

Ако успехът е верен се заверява върху формуляра с подпис на инспектора от 

канцеларията и печат на факултета. Ако не е изчислен вярно, студентът представя нов 

формуляр с верния успех. 

(2) 1. Инспекторът задържа единия екземпляр на формуляра, а другия връща 
на студента. 

2. На студентите, кандидатстващи за стипендия по чл. 7 върху формуляря 
инспекторът нанася и броя невзети изпити (ако има такива). 

3. Студентите, кандидатстващи за стипендия по чл. 7 подават и необходи-
мите документи, доказващи основанието за кандидатстване по този член: 

– за починали родители се представят копия от смъртните актове; 
– за студенти с трайни увреждания или с родители с трайни увреждания се 

представя копие от документа за инвалидност; 
– за майки или бащи с деца до 6 годишна възраст се представя копие от 

свидетелството за раждане на детето; 
– за студенти, израснали в домове за отглеждане на деца, лишени от роди-

телски грижи се представя служебна бележка от дома. 
Тези документи се представят еднократно при първо кандидатстване за сти-

пендия или при промяна на условията. 

4. Студентите от специалност Хидростроителство - първи семестър, канди-
датстващи за стипендия по чл. 8, подават и копие от дипломата си за завършено средно 
образование, на което ясно да личат оценките от държавните зрелостни изпити. 

5. Формулярите за кандидатстване и допълнителните документи се съхра-
няват във факултетните канцеларии до приключване на срока за приемане на документи 
в съответствие с оповестения график. 

Чл. 17. След приключване на приема на формуляри в съответния срок по график, 
формулярите се предават с протокол на инспектор студенти – ФСО. 

1. Инспектор студенти сравнява информацията, подадена от УЦИТ за броя 
на студентите и генерирания от тях успех, с този, верифициран върху хартиените фор-
муляри. Инспектор студенти проверява и допълнителните документи, подадени от сту-
дента. 

2. Студентите от комисия стипендии правят повторна проверка на форму-
лярите от своя факултет, като описаната в т. 1. 

3. Студентите от комисия стипендии проверяват поне на 5% от кандидат-
ствалите студенти верността на данните по главните книги в съответните факултети. 

4. Инспектор студенти предоставя на УЦИТ обработената информация за 
броя на хартиените формуляри и средния успех на студентите, както и отбелязва кои са 
студентите, кандидатствали с допълнителни документи по чл. 7 и чл. 8 от настоящите 
условия. 



Стр. 5 от 7 

Чл. 18. 1. УЦИТ публикува на сайта на УАСГ списъците със студентите, кандидат-
ствали за стипендия и указани, евентуално, непълни или неверни данни и нередовни до-
кументи. 

2. В указания по график срок всеки студент трябва да провери дали името 
му е включено в списъка на кандидатствалите. 

– ако името му е в списъка и срещу него няма забележка, студентът очаква 
класиране; 

– ако името му липсва в списъка, означава, че студентът не е запазил фор-
муляра си на сайта на университета и не участва в класирането; 

– ако срещу името му има забележка – в указания срок по графика студен-
тът отива със своя екземпляр на формуляра при инспектор студенти за 
изясняване на проблема; 

– ако срещу името му има забележка за неположени изпити – в указания 
срок по графика студентът отива във факултетната си канцелария за 
изясняване на проблема. 

Чл. 19. УЦИТ публикува на сайта на университета окончателното класиране на 
студентите в съответствие с указания срок по график. Броят на класираните студенти за 
стипендии зависи от отпуснатата сума за стипендии и приетата от Комисия Стипендии 
Таблица за определяне на размера на стипендиите в зависимост от успеха. 

Чл. 20. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което 
отсъстват от учебни занятия по причини непредвидени в правилника на Университета. 

IV. Разпределение на стипендиите по реда на Гл. I и класиране 

Чл. 21. (1) Финансово-счетоводният отдел информира своевременно Комисия Сти-
пендии за размера на отпуснатата от държавния бюджет субсидия и прави предложение 
за разпределението ѝ през съответния семестър. Сумата се утвърждава от Комисия Сти-
пендии. 

(2) За разпределение на стипендиите се формират три групи студенти: 

І-ва група – несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни 
увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с един родител, 
който е с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отраснали в домо-
ве за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, студентки майки с 
деца до 6-годишна възраст. 

- стипендиите са в размер на 180 лв.; 
- дават се без ограничение за успеха, но до два невзети изпита; 
- могат да кандидатстват и студентите от първи курс първи семестър. 

ІІ-ра група - студенти от специалност Хидростроителство, първи или 
следващ семестър. Стипендиите са в размер на 100 лв. 

ІIІ-та група – студенти по общите условия за получаване на стипендия. 
- средствата за стипендии се разпределят по специалности, пропорционал-

но на броя на студентите, кандидатствали за стипендия; 
- стипендиите са в зависимост от успеха в интервала от 85 до 180 лв.; 
- таблицата за съответствие между успех и стипендия се приема от Коми-

сия Стипендии преди всяка кампания. 

За настоящия семестър Комисия Стипендии приема следната таблица за 
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определяне размера на стипендиите в зависимост от успеха: 

Успех Стипендия 

от до  

4.00 4.12 90.00 лв. 

4.13 4.24 96.00 лв. 

4.25 4.37 102.00 лв. 

4.38 4.49 108.00 лв. 

4.50 4.62 114.00 лв. 

4.63 4.74 120.00 лв. 

4.75 4.87 126.00 лв. 

4.88 4.99 132.00 лв. 

5.00 5.12 138.00 лв. 

5.13 5.24 144.00 лв. 

5.25 5.37 150.00 лв. 

5.38 5.49 156.00 лв. 

5.50 5.62 162.00 лв. 

5.63 5.74 168.00 лв. 

5.75 5.87 174.00 лв. 

5.88 5.99 180.00 лв. 

6.00 6.00 180.00 лв. 

Чл. 22. Класиране 
(1) Първо се разпределят стипендиите за студентите от I и II група. 
(2) От общата сума, отпусната за стипендии, се изважда сумата за стипендии 

на студентите от І и II групи. Получената нова сума се разпределя по специалности, 
пропорционално на броя на студентите от специалността, кандидатствали за стипендии. 

(3) Студентите от всяка специалност се класират по успех до изчерпване на 
отпуснатата за специалността сума. 

(4) Ако с успеха на последния класиран студент има още студенти, те също 
получават стипендия. 

Чл. 23. (1) Студенти, подали нередовни или непълни документи, не се допускат до 
класиране. 

(2) Студенти, които са се регистрирали в сайта, но не са подали в срок харти-
ения формуляр, не се допускат до класиране за текущия семестър. 

(3) Студенти, които са донесли хартиения си формуляр в срок, но не са запа-
зили регистрацията си в сайта на УАСГ, не участват в класирането. 

V. График за протичане на кампанията 

Чл. 24. Комисия Стипендии приема график за протичане на кампанията в начало-
то на всеки семестър. 

На сайта на УАСГ се обявяват: 
- условията и реда за предоставяне на стипендии; 
- графикът за протичане на кампанията; 
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- списъци на студентите, подали документи за стипендия, със забележка за 
непълни или нередовни документи; 

- окончателно класиране на студентите; 
- справка за разпределение на стипендиите по специалности. 

При промяна на условията на обучение поради извънредни условия Комисия Сти-
пендии ще промени графика и условията за кандидатстване, ако е необходимо. 

Правилата са актуализирани на заседание на Комисия стипендии, проведено на 
25.03.2022 г. 

СЪГЛАСУВАЛ: 

Председател на Студентски съвет: Емилия Хинкова 


