
 

Приложение 1 

Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в 

държавни висши училища 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", „Материали и 

материалознание", „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", „Металургия", 

„Химични технологии", „Общо инженерство", както и по защитената специалност 

„Хидростроителство" от професионално направление „Архитектура, строителство и 

геодезия", получават стипендии в размер 100 лв., когато отговарят на едно от следните 

условия: Приложение 1 

1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български 

език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година 

на придобиване на средно образование за уч. 2021/2022 год., 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;  

Резултати за учебната 2021/2022 

Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2021-2022 
година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т. 1 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за 
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните 
висши училища и научни организации 
 



 

 

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. 

Резултати за учебната 2021/2022 

Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2021-2022 
година, свързана с чл. 8б, ал. 1, т. 2 от ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за 
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните 
висши училища и научни организации. 

 

 

Съгласно приложението, тази стипендия важи за всички с резултат от ДЗИ над 

посочените по-горе. 

❖ Размера на стипендията по чл. 8б от ПМС 90/2000 е в размер на 100 лева на месец, 

изплаща се за пет месеца. 

❖ За всеки следващ семестър след първи, задължително условие за получаване на 

стипендията е успех над 4,00 и всички изпити да са положени с положителна 

оценка 

❖ Стипендията по този критерий, се получава независимо дали студента получава 

друга стипендия по реда и условията на ПМС 90/2000 


