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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила за уреждат условията и реда за предоставяне на стипендии
на студентите и докторантите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Чл. 2. Правилата са разработени в съответствие с ПМС № 90 от 26.05.2000 г.
Чл. 3. Правилата са приети от Академическия съвет (АС) на ШУ. Поправки, изменения и допълнения в тях могат да се правят по решение на АС.
Чл. 4. Организацията по приемането на документи за стипендии, разпределението и класирането се извършва под ръководството и контрола на назначената от
ректора Комисия по социално-битови въпроси на учащите в ШУ (по-нататък КСБВУ).
Чл. 5. Държавната субсидия за стипендии се разпределя както следва:
1. Средства за помощи и награди – до 10 % от общата сума;
2. Средства за стипендии – останалата част, като
1) 65 % от средствата за стипендии са за стипендии по чл. 11, ал. 1 и ал. 2,
както и за стипендии по чл. 16;
2) 35 % от средствата за стипендии са за стипендии по чл. 11, ал. 3.
Чл. 6. Всички стипендии се изплащат чрез банкови преводи по предоставени от
студентите банкови сметки.
РАЗДЕЛ II.
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И
ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Чл. 7. (1) Стипендии се отпускат на студенти – български граждани и граждани
на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство, обучаващи се в редовна форма на обучение, с изключение на приетите
по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето
образование;
(2) Студентите нямат право на стипендия, когато:
1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
1) повтарящите поради болест;
2) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане
на дете;
3) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити
поради промяна в учебните планове и програми;
2. са се преместили от една специалност в друга, или от едно висше
училище в друго. В този случай студентите нямат право на стипендия за семестрите, за
които вече са получавали стипендия в предходната специалност;
3. се обучават едновременно по две специалности (втора нова специалност).
В този случай студентите нямат право на стипендия за втората нова специалност;
4. имат неположени изпити (т.нар. условно записани студенти);
5. когато се обучават в първи семестър на първи курс във всички ОКС;
6. средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година
– от първия семестър, е по-нисък от добър 4,00.
(3) Студентите по чл. 7, ал. 1 могат да кандидатстват за повече от една
стипендия, предоставяна по критериите на чл. 11, ал. 1 и 2, но могат да получат по
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свой избор само една от тях. Стипендиите по чл. 11, ал. 3 могат да се получават
независимо дали студентът получава стипендия по реда на чл. 11, ал. 1 и 2.
Чл. 8. Студентите, подали документи за стипендия с невярно съдържание, се
лишават от стипендия до края на обучението и се задължават да върнат получените
суми.
Чл. 9. Размерът на стипендията се определя със заповед на Ректора по предложение на Студентския съвет.
Чл. 10. Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за
получаване на стипендия от студентите по чл. 7, ал. 1 се определят от КСБВУ,
съгласувано със Студентския съвет и се утвърждават от Ректора.
Чл. 11. Студентите по чл. 7, ал. 1 имат право на следните видове стипендии:
(1) Целогодишни стипендии. За тях могат да кандидатстват следните категории
учащи:
1. студенти с трайни увреждания;
2. несемейни студенти (на възраст до 26 години) без двама родители;
3. несемейни студенти (на възраст до 26 години) с двама родители с трайни
увреждания;
4. несемейни студенти (на възраст до 26 години) с починал родител и родител,
който е с трайни увреждания;
5. студентки майки с дете до 6-годишна възраст;
6. студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица,
лишени от родителска грижа;
7. студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка,
починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата
студент.
(2) Стипендии на основание „среден семестриален успех“ и/или „месечен доход
на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“. За тях могат да
кандидатстват студенти по чл. 7, ал. 1, които са положили успешно всички изпити от
началото на следването си и на които средният им успех от предходните два
семестъра, а за тези от първи курс – от първия семестър, е не по-нисък от добър 4.00.
(3) Стипендии само по показател „среден семестриален успех“ (съгласно чл. 4,
ал. 3 от ПМС № 90/26 май 2000 г.). За тях могат да кандидатстват студенти по чл. 7,
ал. 1, обучаващи се в специалност от приоритетните професионални направления.
Чл. 12. Стипендиите по чл. 11, ал. 1 се изплащат при спазване на следните
правила и срокове:
1. изплащат се в продължение на 12 месеца за всеки месец поотделно;
2. несемейни студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания,
студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един родител, който е
с трайни увреждания получават стипендия от началото на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало основанието за получаването й;
3. студентките майки с дете до 6-годишна възраст 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 запазват правото си за
получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6годишна възраст;
4. 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;
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5. студентките майки и студентите бащи с деца до 6-годишна възраст, които не
са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който
приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно
учебния план.
Чл. 13. Стипендиите по чл. 11, ал. 2 се изплащат при спазване на следните
правила и срокове:
1. отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за
всеки месец поотделно;
2. броят и разпределението им се определят преди началото на всеки семестър
по решение на Комисията за социално-битови въпроси на студентите на ШУ,
съгласувано със Студентски съвет.
Чл. 14. Стипендиите по чл. 11, ал. 3 се изплащат при спазване на следните
правила и срокове:
1. отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за
всеки месец поотделно;
2. броят и разпределението им се определят преди началото на всеки семестър
по решение на Комисията за социално-битови въпроси на студентите на ШУ,
съгласувано със Студентски съвет;
3. отпускат се само по показателя „среден семестриален успех“.
Чл. 15. При кандидатстване за стипендия се подават следните документи:
(1) За целогодишна стипендия по чл. 11, ал. 1:
1. уверение, заверено в съответната студентска канцелария;
2. копие от смъртен акт;
3. копие от акт за раждане;
4. копие от решение на ТЕЛК (при родител с трайни увреждания);
5. копие от банкова сметка, издадена на името на студента.
(2) За стипендия по чл. 11, ал. 2 (по успех и/или доход):
1. молба-декларация, заверена в съответната студентска канцелария;
2. копие на банкова сметка, издадена на името на студента;
3. документи за брутния доход на семейството за предходните 6 месеца:
1) за родители:
 служебни бележки от заплати в държавни предприятия или частни
фирми, заверени с изходящ номер, пенсии, месечни добавки и помощи за
деца, наеми, хонорари, търговия, продажби на селскостопанска
продукция и други;
 за безработни – документ от Бюрото по труда, от Кметството по местоживеене или нотариално заверена декларация за безработен родител,
нерегистриран в Бюро по труда;
 за починал родител – ксерокопие от смъртен акт и документ за получаваната наследствена пенсия;
2) за братя и сестри - под 18 години учащи се и над 18 години – студенти –
служебна бележка или уверение;
3) за семейни студенти:
 при съпруг(а) студент – уверение, заверено в съответната студентска
канцелария;
 при съпруг(а) работещ – служебна бележка за брутния доход за
предходните 6 месеца;
 служебна бележка за месечни добавки и помощи за деца.
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(3) За стипендия по чл. 11, ал. 3 (само по показател среден семестриален успех):
1. молба-декларация, заверена в съответната студентска канцелария;
2. копие на банкова сметка, издадена на името на студента.
РA3ДЕЛ III.
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ,
ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
Чл. 16. Стипендии се отпускат на български докторанти, обучаващи се в
Република България на места, субсидирани от държавата.
Чл. 17. Месечният размер на стипендията е 500 лв.
Чл. 18. Стипендията се отпуска за три години при редовна докторантура.
Чл. 19. При удължаване на срока на докторантурата и по време на прекъсване
стипендия не се изплаща.
Чл. 20. Докторантите по чл. 16 в редовна докторантура получават допълнително
еднократна стипендия в следните случаи:
1. при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за
защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение – в размер на
1000 лв.;
2. при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година
след завършване на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева.
Чл. 21. Стипендията по чл. 20, т. 1 и 2 се изплаща след издаване на индивидуална
заповед на Ректора.
Чл. 22. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и
научна степен „доктор“.
РA3ДЕЛ IV.
СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Чл. 23. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, приети в редовна
форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и
културен обмен или по актове на Министерския съвет.
Чл. 24. Размерът на стипендията е 200 лв.
Чл. 25. Студентите, приети по междуправителствени спогодби, получават
стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12
месеца.
Чл. 26. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от
втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото
на учебната година, при условие, че успехът им от предходната година, при успешно
положени всички изпити, е не по-нисък от добър 4.00. Чуждестранните студенти,
записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха.
Чл. 27. На студентите – граждани на държавите членки на Европейския съюз и на
Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл. 68, ал. 6
от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда,
определени за българските граждани.
Чл. 28. Чуждестранните студенти получават стипендия и по време на езиков и
специализиран курс по български език.
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Чл. 29. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което
отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в Правилника за структурата и
организацията на процеса на обучение в ШУ.
РАЗДЕЛ V.
ПОМОЩИ И НАГРАДИ
Чл. 30. Ректорът може да отпуска на студенти и докторанти награди и помощи в
размер до 300 лв., както следва:
1. награда за успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;
2. помощи при тежко материално състояние.
Чл. 31. Наградите и помощите по чл. 30, т. 1 и 2 се отпускат съгласувано със
Студентския съвет.

Правилата са приети от Академическия съвет на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски” с Протокол № РД-05-07/30.03.2018 г.
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