
П Р А В И Л Н И К 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

за отпускане на стипендии 

  

 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. Настоящият Правилник определя разпределението на средствата от 

субсидията за стипендии, определена с бюджета на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, условията и реда за кандидатстване, класиране и предоставяне на 

стипендии, отпускани при условията и по реда на ПМС №90/26.05.2000 г. в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. 

 

Чл. 2. (1) Настоящият правилник определя отпускането на стипендии на студенти 

в редовна форма на обучение в ПУ,  както следва:  

1. Студенти – български граждани и граждани на държави – членки на ЕС и ЕИП, 

с изключение на тези, приети по реда на чл. 9, ал. 3 т. 6, буква “б“ и чл. 21, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за висшето образование (обучаващи се срещу заплащане); 

2. Студенти – чужденци, които постоянно пребивават в Република България, 

приети по реда за българските граждани на места, субсидирани от държавата.  

3. Студенти чужденци, приети по междуправителствени спогодби за 

образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато  

отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях (ПМС №103/1993 г. и ПМС № 

228/1997 г.). 

 

Чл. 3. Студентите имат право на стипендия само за периода на обучение за 

придобиване на една образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и една 

образователно–квалификационна степен „магистър“. 

 

 

Глава втора 
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, СТУДЕНТИ ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ 

ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЕИП И СТУДЕНТИ ЧУЖДЕНЦИ, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РЕДА ЗА 

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

 

Чл. 4. (1) Студентите нямат право на стипендия в следните случаи: 

1. При преместване от една специалност в друга или от едно учебно заведение в 

друго - за учебните семестри, които повтарят поради преместването, ако  през 

съответните семестри са получавали стипендия. 

2. Когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:  

а) повтарящи поради болест; 

б) студенти - майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на 

дете; 

в) повтарящи след прекъсване на заверени семестри и положени изпити поради 

промяна в учебните планове и програми. 

3. Условно  записаните (неположили успешно всички изпити) студенти нямат право 

на стипендия. 



(2) Студенти, които се обучават едновременно по две специалности, нямат право на 

стипендия за втората специалност през целия период на обучение по нея. 

(3) Студенти, които получават стипендия по успех, нямат право да получават 

стипендии, отпускани без класиране, и обратно. 

 

Чл. 5. (1) Стипендии се получават целогодишно от следните категории учащи: 

а) студенти с трайни увреждания – над 70 на сто намалена работоспособност; 

б) несемейни студенти без двама родители; 

в) студенти с двама родители с трайни увреждания - над 70 на сто намалена 

работоспособност; 

г) студенти с един починал или неизвестен родител, когато другият родител е с 

трайни увреждания - над 70 на сто намалена работоспособност; 

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за лица, лишени от 

родителска грижа; 

е) студенти - майки с деца до 6-годишна възраст; 

ж) студенти - бащи с деца до 6-годишна възраст, когато майката не е студент, 

починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата - 

студент. 

(2) Стипендиите по ал.1 се отпускат от началото на първата година на обучение 

или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно. 

 

Чл. 6. (1) Стипендии по успех и/или доход по чл. 2, ал. 1, т. 1. от ПМС  №90/2000г. 

се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и могат да бъдат получавани от 

студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение, на места, субсидирани от 

държавата; положили успешно всички изпити (без условни и невзети изпити към 

момента на кандидатстване) със среден успех от предходните два семестъра не по-нисък 

от Добър (4.00), а за първи курс – от първи семестър / ФМИ 1-ви триместър. 

(2) Стипендии по успех по чл. 2 ал. 1, т. 2 от ПМС №90/2000 г., се отпускат 

поотделно за всеки учебен семестър и могат да бъдат получавани от студенти, обучаващи 

се в специалности от приоритетни професионални направления, които са положили 

успешно всички изпити по учебен план (без условни и невзети изпити към момента на 

кандидатстване), със среден семестриален успех не по-нисък от Добър (4.00). 

 

Чл. 7. (1) Стипендиите се отпускат след класиране на кандидатствалите студенти. 

(2) Коефицентът за класиране за стипендии задължително съдържа показателите 

„среден семестриален успех“ и „месечен доход на член от семейството на студента за 

предходните 6 месеца“. 

 

Чл. 8. (1) Студенти, получаващи стипендии по чл. 5., нямат право да получават  

стипендия по чл. 6., ал. 1. 

(2) Студенти, получаващи стипендии по чл. 6, ал. 1., нямат право да получават  

стипендия по чл. 5. 

(3) Стипендиите по чл. 6, ал. 2. могат да се получават независимо дали студентът 

получава друга стипендия по реда  на ПМС №90/2000 г. 

 



Чл. 9. (1) Размерът на стипендиите се определя по реда на чл. 4, ал. 11 от ПМС 

90/2000 г. – съответно не по-ниска от 70 лв. и по-висока от 150 лв. месечно.  

(2) Стипендията на студентите по чл.1, ал.1, т.4 от ПМС № 90 на МС от 

26.05.2000г., приети за обучение в първи курс, които са граждани на Република Албания, 

Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и 

Република Сърбия, е  в размер 240 лв. 

 

Чл. 10. (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, посочени в 

чл.8б от  ПМС № 90 на МС от 26.05.2000 г., получават стипендии в размер на 100 лева, 

когато отговарят на едно от следните условия: 

1. индивидуалният резултат от ДЗИ 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 и индивидуалният резултат от 

втория задължителен ДЗИ 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; 

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  30% от най-високите резултати  за страната от съответния държавен зрелостен  

изпит за учебната година на придобиване на средно образование. 

(2) Средствата за стипендии  по  ал. 1 се планират от висшите училища съобразно 

броя на такива студенти. 

(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 

месеца за всеки месец поотделно. Стипендиите се отпускат от началото на първата 

учебна година на обучение със заповед на ректора, като ограниченията по чл. 1, ал. 2, т. 

2 от ПМС № 90/2000 г. се прилагат от втория и следващи семестри на обучение.   

(4) Стипендията по ал. 1 се получава независимо дали студентът получава други 

стипендии.  

 

Чл. 11. (1) Стипендиите по успех и приоритетни професионални направления се 

отпускат със заповед на ректора от началото на семестъра и се изплащат в продължение 

на 5 месеца. 

(2) По време на семестъра не се кандидатства за стипендия по успех и 

приоритетни професионални направления и такива не се отпускат. 

(3) Целогодишно кандидатстване за стипендии (при възникнало обстоятелство) се 

допуска за следните категории учащи: 

1. несемейни студенти без двама родители; 

2. студенти с трайни увреждания; 

3. студенти с двама родители с трайни увреждания; 

4. студенти с един починал родител и родител, който е с трайни увреждания 70 или 

70 на 100 намалена работоспособност; 



5. студенти - майки с деца до 6-годишна възраст, когато правото е настъпило след 

началото на семестъра (стипендията се отпуска на бащата – студент, когато 

майката не е студентка, починала е или на него е предоставено упражняването на 

родителските права).  

(4) Студенти в последен семестър на обучение получават стипендия до края на 

месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна 

работа) съгласно учебния план. 

(5) Студенти-майки и студенти-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. 

(6) Студенти-майки и студенти-бащи запазват правото си за получаване на стипендия 

до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст. 

 

Чл. 12. Стипендиите по успех, стипендии по приоритетни професионални 

направления и стипендиите без ограничения се изплащат до 15-то число на месеца. 

 

Чл. 13. Методологията за определяне на средствата за стипендии по успех на 

студенти – български граждани и граждани на друга държава – членка на ЕС, или на 

друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, е следната: 

1. От средствата за стипендии, предоставени от държавния бюджет, се  приспадат: 

а) сумата на изплатените стипендии през календарната година към момента на 

стартиране на кампанията; 

б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени стипендии; 

в) прогнозна сума, необходима за изплащане на стипендиите на българските и 

чуждестранни докторанти и специализанти до края на календарната година; 

г) прогнозна сума, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните 

студенти до края на календарната  година; 

д) прогнозна сума, необходима за изплащане на стипендиите за категориите 

учащи „без ограничения“ до края на календарната година. 

2. От предоставените средства се заделят до 10% за награди и помощи. 

 

Чл. 14. Срокът, броят на стипендиите и формата за подаване на документи за 

отпускане на стипендия се определя със заповед на Ректора в началото на всеки 

семестър. 

 

Чл. 15. Приемът на документи за кандидатстване за стипендиите и класиране се 

публикуват в сайта на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  

 

 

Глава трета 
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ – ЧУЖДЕНЦИ 

 

Чл. 16. Стипендии се отпускат на студенти – чужденци, приети в редовна форма на  

обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както следва: 

1. по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен; 



2. по ПМС №103/1993 г. и ПМС №228/1997 г. и други актове на МС, когато 

отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях. 

 

Чл. 17. (1) Стипендиите на студенти – чужденци, посочени в  чл.1, ал.1, т.4 от ПМС 

№ 90 на МС от 26.05.2000 г., приети за обучение в първи курс, които са граждани на 

Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна 

Македония, Украйна и Република Сърбия, се отпускат от началото на първата година на 

обучение и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.  

(2) В началото на всеки семестър чуждестранните студенти кандидатстват за 

стипендия, като представят уверение с посочен среден успех и/или записан 

курс/семестър, заверено от отдел „Учебен“. 

 

Чл. 18 (1) Студентите по чл. 16, т. 1 получават стипендии без ограничение за среден 

семестриален успех. 

(2) Студентите по чл. 16, т. 2, когато са граждани на Република Албания, Република 

Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република 

Сърбия,  получават стипендии без ограничение за среден  успех  през първата година на 

обучението. 

(3) Студентите по чл. 16, т. 2 получават стипендии за втората и следващите години 

на обучение, при условие че средният им успех от предходните два семестъра е не по-

нисък от Добър (4.00). 

 

Чл. 19. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което 

отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. 

 

Чл. 20. Чуждестранните студенти имат право да кандидатстват и за стипендия по 

приоритетни професионални направления. 

 

Чл. 21. Стипендията се превежда до 15–то число на месеца по представена лична 

банкова сметка. 

 

 

Глава четвърта 
СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИ 

     

Чл. 22. (1) Стипендии се отпускат на докторанти в редовна форма на обучение. 

(2) Месечният размер на стипендията за докторанти е минимум 500 лв. 

 

Чл. 23. (1) Стипендията се отпуска за три години при редовна докторантура, след 

придобита образователно–квалификационна степен „магистър“. 

(2) При удължаване на срока на докторантурата, стипендия не се изплаща. 

 

Чл. 24. Стипендията се изплаща до 15-то число на месеца. 

 

Чл.25. (1) Докторантите в редовна докторантура получават допълнително 

еднократна стипендия при: 



1. Представяне на дисертационен труд за защита в научния съвет в рамките на 

тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лв.; 

2. Успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване 

на тригодишния срок на обучение - в размер на 1000 лв. 

(2) Стипендиите по ал. 1 се изплащат след издаване на индивидуална заповед на 

Ректора до 15-то число на месеца по банков път, по посочена от докторанта лична 

банкова сметка. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§1. По смисъла на този правилник: 

1. „Среден семестриален успех“ е средният успех от предходните два семестъра, а 

за първи курс – от първи семестър (триместър); 

2. „Месечен доход на член от домакинството на студента за предходните 6 месеца“ 

е доходът, определен съгласно §1 и §2 от Допълнителните разпоредби на ПМС 

№90/26.05.2000г. 

3. Членове на семейството на студента са: съпругът (съпругата) и децата, ако е 

семеен, а ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или 

пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак 

на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг 

(съпруга). 

 

 

Заключителни разпоредби 

§2. Този правилник е приет на заседание на Комисията по социално-битови 

въпроси, съгласуван със Студентски съвет. Той е утвърден с решение №1 от протокол 

№12 от 26.10.2020 г. на Академичния съвет на Пловдивски университет ,,Паисий 

Хилендарски‘‘ и е в сила от датата на приемането му. . 

 

 


