
УКАЗАНИЕ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА2021/2022 ГОДИНА

Съгласно ПМС 90 (ДВ бр. 44 и бр. 45 от 2000 г.) стипендии се отпускат на
студенти български граждани ( с изключение на студентите, приети по реда на чл.21,ал.2
от ЗВО /не субсидирано от държавата/), чийто среден успех от предходните два семестъра
е над добър 4,00 включително.

Право на стипендии имат само студенти редовно обучение, субсидирано от
държавата, и задължително положили успешно всички изпити.

Обучаващите се в ОКС „ Магистър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“,
имат право на стипендия самоако са приети редовно обучение, субсидирано от държавата.

СТУДЕНТИ В ПЪРВИ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-
КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“,
„БАКАЛАВЪР“ И „МАГИСТЪР“, МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИИ, ОТ ВТОРИЯ
СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗБРОЕНИТЕ
КАТЕГОРИИ В ТУ! /ДЦЕЛОГОДИШНИ СТИПИНДИИ/ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА
СТУДЕНТИ КА АТСВАЩИ ПО ЧЛ. 86 ОТ ПМС 90/2000 - студенти в първи
курс, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование, показали
най-високи резултати на ДЗИ/

Критериите, по които се извършва класиране на кандидат-стипендиантите са два:
"среден семестриален успех" или "месечен доход на член от семейството за предходните
6 месеца".

1. Среден семестриален успех /само за студенти с успех над 5,00)/

Декларира се успехът от предходните два семестъра.

Кандидатът не може да има условни изпити и/или непроведени практики и
стажове.

П. Месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца /само за
студенти със среден семестриален успех от 4,00 до 4,99/

Документи, удостоверяващи дохода на семейството за периода 01.03.2021 -
31.08.2021 година.

Членове на семейството са: съпругът(съпругата) и децата, ако кандидатът е семеен,
а ако не е семеен -бащата, майката, непълнолетните братя и сестри, или пълнолетните, ако
са несемейни и учащи се, войници, или нетрудоспособни, т.е. инвалиди. В случаите на
повторен брак на майката или бащата, за член на семейството се счита и новият съпруг
(съпруга), независимоот това дали е осиновител, или не.
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Ш. Необходими документи

1. Заявление-декларация по образец - кандидатства се по електронен път

2. Удосговерение за лична банкова сметка

3. Документи за получени доходи

Студенти с успех над 5,00 от последните два семестъра, не представят
документиза доход, /съгл. Постановление 186 на МС от 22.07.2016 г./

3.1.заплати - включително обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични).
В служебните бележки се посочват основната заплата, класове, неплатен отпуск (дни) -ако

е ползван такъв, болнични. Документите трябва да съдържат данни за данъчен номер,

адрес, телефон за връзка, подписи и имената на гл. счетоводител и управител, печат.
Посочените доходи са задължително БРУТНИТЕ. В служебните бележки отделно се

посочват суми, получени като допълнително материално стимулиране - например 15

септември, 24 май, премии или т.нар. вещеви. Сумите, получени във валута се

преизчисляват по фиксинг (за евро) и по курс за деня - за щатски долари.

Нямада се приемат документи с доход под минималната работна заплата, освен ако

изрично не е записано, че лицето работи на непълен работен ден.

В служебната бележка за доходите, задължително се упоменава дали лицето е

ползвало болнични, и ако това е така, се взима документ за изплатените болнични от
НОИ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ/

3.2 семейни добавки - това са сумите, които се получават от деца-учащи се в

средните училища. Документ се взема от дирекции "Социални грижи" към кметствата.

33. месечни помощи за деца до 2-годишна възраст. Документът е от "Социални

грижи".

34. пенсии - документът се дава от Пенсионен отдел. Студентите-наследствени

пенсионери, представят и копие от удостоверение за наследници,а за студентите с трайни

увреждания - протокол от ТЕЛК. Последното се отнася и за студентите, чиито двама

родители са с трайни увреждания, както и за тези, чиито братя или сестри са с трайни

увреждания. Служебната бележка трябва да е за получените пенсии за периода 01.03.2021-

31.08.2021 г. Няма да се приемат документи, издадени от поделения на Български пощи.

3.5. обезщетения за безработица- от Бюрото по труда за периода 01.03.2021-

31.08.2021 г.

3.6. за безработни родители, които не получават обезщетения от Бюрото по труда -
служебна бележка от същата инстанция,в която да се посочва, че лицето редовно е

потвърждавало регистрацията си в периода 01.03.2021-31.08.2021 г.. или справка от

НАП за актуално състояние на трудови договори за периода 01.03.2021- 31.08.2021

г. Безработният родител представя нотариално заверена клетвена декларация,
че за посочения период действително е нямал никакви доходи от хонорари;

наеми, ренти и други. АКО РОДИТЕЛИТЕ НЯМАТ РЕГИСТРАЦИЯ В

БЮРОТО ПО ТРУДА ИЛИ НЕ ПРЕДСТАВЯТ СПРАВКА ОТ НАП ЗА

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПРИДРУЖЕНИ С
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КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ/, ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ НЯМА ДА СЕ
ПРИЕМАТ.

3.7. за студенти, деца на разведени родители, се представя копие от решението на
съда по бракоразводното дело. Декларира се и получената издръжка за периода 01.03.2021-
31.08.2021 г.

3.8. наеми

3.9. хонорари - БРУТНА сумас хонорарна сметка за изплатените суми.

3.10. продажба на селскостопанска продукция

3.11. еднолични търговци, патентна дейност, занаятчийска дейност - осигурителен
доход за периода 01.03.2021-31.08.2021 г. Ако през този период фирмата не е работила,
собственикът представя копие от заявлението, подадено в поделението на НОИ за
замразяване на осигурителните си вноски. Ако фирмата е ООД,се представят и получени-
те дивиденти за същия период, или се уточнява,че не са раздавани дивиденти.

3.12. други доходи - ренти, почасова работа, дивиденти, акции, ДОХОДИ ОТ
СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ В ЧУЖБИНА.

3.13. получени стипендии- студентът не декларира личната си стипендия,
получавана по силата на ПМС 90, но декларира тази, която е получавал по друго
постановление, от фондация (напр. "Еврика"), от чуждестранно учебно заведение. Когато в
семейството има и друг учащ се, се представя бележка от училището, а ако е студент -

студентско уверение.

Семейните студенти представят за сверяване акта за брак и удостоверениеза
раждане на дете, ако имат такова.

ГУ. Класиране

На общо основание - Всички, отговарящи на условието "успех от последните два
семестъра, равен или по-голям от добър 4,00" и представили необходимите документиза
доход. Бюджетните стипендии се разпределят на квотен принцип по специалности. При
невъзможност да се изпълни квотата за определена специалност, останалите средства се

разпределят отново по квотен принцип между другите специалности в съответното
професионално направление.

Класирането на кандидатите за стипендия става на база комплексен бал /точки/,

обвързващ двата задължителни критерия- среден успех от предходните 2 семестъра и

месечен доход на член от семейството за предходните шест месеца. Формулата за
получаването му е единназа всички кандидати.

Точките събрани от всеки един от двата критерия влизат в състезателния бал след

умножаванес коефициент на значимост както следва:

а/ За критерия среден семестриален успех

Хе Успех Точки Коефициент на
значимост

1 4,00-4,24 50,00 1

2 4,25 - 4,49 62,50 1



3 4,50-4,74 87,50 1

4 4,75 -4,99 100,00 1

5 5,00-5,24 112,50 1

6 5,025 -5,49 125,00 1

7 5,590-5,74 150,00 1,50
8 5,75-5,99 162,50 1,75

9 6,00 175,00 2,00

6) За критерия, месечен доход на член от семейството

Хо Месечен доход Точки Коефициент на
значимост

1 до 2 МРЗ 100 1

2 от 2 МРЗ до 3 МРЗ 85 1

3 от3 МРЗ до 4 МРЗ 70 1

4 над 4 МРЗ 33 1

Сборът от двата бала участва като състезателен бал. При равен общ бал предимство
се дава на по-високия успех от предходните два семестъра, при ново равенство -

предимството е на по-високия общ успех, при ново равенство предимство се дава на П0-

ниския доход.

Пример“

Успех от предходните два семестъра 4,50; месечен доход над 4МРЗ /87,50+35-122,50
бал/точки

У. Размер

Стипендията може да бъде еднаква за всички класирали се (с цел повече студенти

да получат стипендия) или различна в зависимост от успеха, но във всички случаи не може

да бъде по-малка от 85,00 лева и не по-голяма от 180,00 лв., кой от вариантите ще се

приложи, се изяснява след уточняване броя на кандидатстващите за стипендия.

1. Студенти, получаващи целогодишни стипендии

Без значение за средномесечния доход, както и изискуемия
минимален успех добър 4.00, но със задължително положени всички
изпити, целогодишни стипендии получават:

1 кръгли сираци - удостоверение за наследници (и за двамата родители).
2. деца на двама родители с трайни увреждания - представят решение от ТЕЛК иза

двамата родителя.

3. деца от семейства с един родител, който ес трайни увреждания - представят

удостоверение за наследници (ако единият родител е починал, а другият родител не е

сключвал повторен брак), документ от ТЕЛК.

4. студенти с трайни увреждания - представят решението от ШЕШК



ВСИЧКИ СТИПЕНДИИ (от т.1 до 14) СЕ ОТНАСЯТ ЗА НЕСЕМЕЙНИ
СТУДЕНТИ

5, майки с деца до 6-годишна възраст - представят удостоверение за брак/ако има
сключен/ и раждане.

6. бащи с деца до 6-годишна възраст - представят удостоверение за брак/ако има
сключен/ и раждане, при положение, че майката не е студентка (представя се декларация
по образец), починала е или упражняването на родителските праваса дадени на бащата.

1, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижи.

уУП. Стипендиите на чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския
съвет, когато са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова,
Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, на приетите по
междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, освен ако в
спогодбата не е посочено друго

УШ. Студенти в първи курс, приети за обучение в годината на придобиване на
средно образование.

Документи за този вид стипендиясе подават онлайн или лично, при инспектор
стипендии в стая 307МФ

Необходими документи:

Формуляр за кандидатстване/ от стая 307МФ/
Копие на Диплома за завършено средно образование /оригинал- представя се за
справка/

3. Удостоверение за лична банкова сметка

ю

--

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", „Клектротехника, 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: Приложение1
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. 2020/2021 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 2020/2021



Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2020-2021
година, свързана с чл. 86, ал. 1, т. | ос 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

Първи задължителен|Минимална Предмет от втори задължителен|Среден
зрелостен изпит оценка зрелостен изпит успех

Български език и
питература| (БЕЛ) - за 557 Математика 4,84

История и цивилизация 4,45
Физика и астрономия 4,74
География и икономика 4,16

Химия и опазване на околната среда 5,33
Цикъл "Философия" 4,38
Биология и здравно образование 4,14
Английски език 5,19
Руски език 5,15
Немски език 5.25
Испански език 5,38
Френски език 5.05
Италиански език 5,24
Държавен изпит по професияза
придобиване на степен на 4,67
професионална квалификация

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 2020/2021

Информация за резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2020-2021
година, свързана с чл. 86, 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 училищаи научни организации

Среде
Първи задължителен|Н Предмет от втори задължителен Минимална

зрелостен изпит успех зрелостен изпит оценка

Български език щ 4,33|Математика - за първите 30“/о 5,58
литература (БЕЛ)

Физика рономия- за
първите 388, 5,65

Химияиопазване на околната 5,992

среда - за първите 3090



Съгласно приложението, тази стипендия важиза всички с резултат от дзи над
посочените по-горе.

Ф,
Ф» Размера на стипендията по чл. 86 от ПМС 90/2000 е в размер на 100 лева на месец,

изплаща се за пет месеца.
4» 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

4 Стипендията по този критерий, се получава независимо дали студента получава
друга стипендия по реда и условията на ПМС 90/2000

ТХ. Специални стипендииза наука, творчествоиспорт.
Стипендиите се разделят на три направления: наука, творчество и спорт. В

отношение 50/25/25, като под „наука“ се разбира изява в областта на професионалното
направление „в което се обучава студента, а под „творчество“ - извън професионалното

направление.
Класират се най-малко 10 (десет) квоти, като закръглянето е в следната

последователност:
НАУКА
ТВОРЧЕСТВО
СПОРТ

При неизпълнение на дадена квота могат да се прехвърлят средства като това се
изпълнява по горепосочената последователност.

Точкуване на подадените документи:
За международни участия:

първо място (златен медал) - 100т.

второ място (сребърен медал) - 90т.
трето място (бронзов медал) - 80т.

участие - 50т.
За национални участия:

първо място (златен медал) - 80т.
второ място (сребърен медал) - 70т.
трето място (бронзов медал) - 60т.

участие - 40т.
За регионални участия:

първо място (златен медал) - 40т.
второ място (сребърен медал) - 357.

трето място (бронзов медал) - 30т.
участие - 15т.

За научни конференции без класиране/с рецензия/:
международни- 90 т.
национални - 70т.
регионални->35 т.

Успех от предходните 2 семестъра (за студенти от | курс успех от зимния семестър):

6.00 -30т.
5.90-5.99 - 29т.
5.80-5.89 - 27т.



5.70-5.79 - 24т.
5.60-5.69 -21т.
5.50-5.59 - 18т.
5.00-5.49 - 15т.
4.00-4.99 - 10т.

Доходи от предходните 6 месеца на член от семейството на месец:
до 2 МРЗ -3т.
над 2 МРЗ ипод3 МРЗ -2т.
над3 МРЗ и под 4 МРЗ - 1т.

над 4 МРЗ - От.

Студенти (бакалавър/магистър след средно образование) първи курс не могат да участват
през зимния семестър на първи курс.

Студентите могат да кандидатстват само за една стипендия за „успех“, „успех и
доход“ или „специални постижения“от настоящото постановление.

Х. Срокове за подаване на документи

Документи за кандидатстване за стипендии, се подават по електронен път от
04.10.2021 г. до 22.10.2021 г.

Ф Класирани студенти по критерий „успех“ -не предоставят оригинали на документи.

Ф Класирани студенти по критерий „успех и доход“ -не предоставят оригинали на

документи, но декларират, че представените сканирани оригинали и/или копия на

документи, са верни с оригинала, и имат готовност да предоставят оригиналите при
необходимост, и носят наказателна отговорност по реда на чл. 313 от НК.

След извършена проверка на подадените заявления-декларации от КБС /Комисия по

бюджетни стипендии/, при установени неточности, студента следва да ги отстрани в срок

до 5/пет/ работни дни, след изнасяне на списъците.

КЛАСИРАНЕ през месец НОЕМВРИ 2021г.
Документи за стипендия подадени след обявения краен срок, няма да бъдат

приети и разгледани от инспектор СЗО и КБС (Комисия по бюджетните стипендии).Х1.
Санкции
ТУ-Варна извършва насрещни проверки за достоверността на декларираните

доходи. При доказани умишлени несъответствия студентите се лишават от право на

стипендия до края на обучението си. Когато несъответствията не са умишлени студентите

се лишават от право на стипендия за съответния семестър и се предупреждават, че при

повторни несъответствия ще бъдат лишени от стипендия до края на обучението си.

Във връзка с изплащане на стипендиите по дебитни карти. СТИПЕНДИИТЕ

ЩЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО ЛИЧНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ НА КЛАСИРАНИТЕ

СТУДЕНТИ, В ПРЕДПОЧИТАНАТА ОТ ТЯХ БАНКА. БЪДЕТЕ КОРЕКТНИ ПРИ

ИЗПИСВАНЕТО НА ЦИФРИТЕ НА ЕГН-ТАТА СИ И СИМВОЛИТЕ НА

БАНКОВИТЕ СИ СМЕТКИ.

СТИПЕНДИИ СЕ ИЗПЛАЩАТ ДО 5-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ

МЕСЕЦА ЗА КОЙТО СЕ ПОЛАГАТ!
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