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Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти
в Русенски университет "Ангел Кънчев"

Общи положения
§1. Настоящите правила са изготвени на основание изискванията на чл.4 от ПMC
90/26.05.2000 год. и доп., - ДB бр.101 от 2002 год. за условията и реда за предоставяне на
стипендии в държавните висши училища и регламентират реда за кандидатстване,
критериите за класиране и получаване на стипендии от студенти български граждани,

учащи в редовна форма на обучение.
§2. Правилата регламентират долълнително и въпроси, които не са изрично уредени
в ПMC 90/ 26.05.2000 г.
§3. Изллащане на стипендиите:
1. Стилендиите се изллащат безкасово. Студентите трябва да разкрият собствена банкова
сметка и да представят 'BAN в сектор "Стилендии" на университета.
2. Плащане на стипендии в брой в касата на университета се допуска само за чуждестранни
студенти, които не са навършили 18 годишна възраст.
3. Плащането е в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се лолагат.
4. Начислени, но неполучени стипендии, могат да се изплатят до три месеца, считано от
края на месеца, за който се полагат.
§4. Проверка на лодадените документи:
1. Проверката се осъществява от комисията no прием на документи за стипендии на не пoмалко oт 5 на сто от подадените документи.
Резултатите от проверката се отразява в протокол подписан oт членовете на комисията.
2. Начин на лодбор на документи за проверка:
- Изготвя се номериран списък на студентите лодали документи за стипендии no
критерии „среден семестриален ycnex" u месечен доход нa член oт семейството".
Списъкът е сортиран no факултет и факултетен номер.
- Ha проверка подлежат документите нa всеки двадесети студент oт списъка

Кандидатстване за стипендии
Раздел I- Стипендии на български докторанти
1. Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма
на обучение, с изключение нa приетите no чл. 21, an. 5 oт 3aкoнa за висше образование.
2. Размерът нa стипендията са определя с aкт на МС. Действащият размер е 500 лв.
3. Стипендията

се

отпуска

зa

три

гoдини,

след

придобита

образователно-

квалификационна степен "магистър". При удължаване на срока нa докторантурата
стипендия не се изплаща.
4. Докторантите

в

редовна докторантура

получават дonълнитeлнo

еднократна

стипендия, в следните случаи:
4.1. При nonoжитeлнo решение на съвета на първичното звено зa готовността за
защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение — в размер нa 1000
лева;
4.2. При успешна защита на дисертационния труд в CPOK дo една година след
завършване нa тригодишния срок на обучение — в размер на 1000 лева.
5. Стипендията no т.4 се изплаща след представяне на справка за спазените условия
no т.4.1 и т.4.2 oт отдел „Развитие на Академичния Състав" в сектор "Стипендии".
6. Дoктopaнтитe имат право на стипендия само зa една образователна и научна степен
"дoктop"
7. Изплащането на стипендията започва от месеца, следващ месеца на издаване нa
заповедтаза зачисляване.
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Раздел II - Стипендии на чуждестранни студенти
1. При условията и no реда на ПMC № 90/2000г. и настоящите правила за стипендии се
отпускат на учащите се в редовна форма на обучение чуждестранни студенти, приети за
обучение в университета no междуправителствени спогодби за образователен, научен и
куптурен обмен unu no актове на Министерския съвет, кoгaтo отпускането на стипендии е
изрично предвидено в тях.
2. Размерът на стипендиите се опредепя с акт на Министерския съвет.
3. Ha чуждестранните студенти, приети с актове нa Министерския съвет, за nъpвaтa
гoдинaтa на обучението, се отпускат стипендии oт начапото нa първата година на
обучение или oт началото нa месеца, следващ месеца, през кoйтo е възникнало
основанието зa получаването им, и се изппащат за 12 месеца за всеки месец поотделно,
без спазване на ограничението зa ycnex, определено в чл. 1, an. 2, т. 2 oт flMC №
90/2000г. 3a следващи периоди се npиnaгaт правилата нa flMC № 90/2000г. - средният им
ycnex oт предходните два семестъра дa не e no нисък oт 4.00.
4. Ha чуждестранните студенти, приети no междуправителствени спогодби за
образователен, научен и културен обмен, се отпускат стипендии зa целия срок нa
обучението oт нaчanoтo нa nъpвaтa гoдинa на обучение unu oт началото нa месеца,
следващ месеца, през кoйтo е възникнало ocнoвaниeтo зa получаването им, и се
изnnaщaт зa 12 месеца зa всеки месец nooтдeлнo.
5. Чуждестранните студенти получават стипендии и no време нa езиковия и
специализиран курс no български език.
6. Чуждестранните студенти не получават стипендии npu условията и no реда нa ПMC
№ 90/2000г.

Раздел III - Стипендии на български студенти
1. 3a стипендии мoгaт дa кандидатстват всички български студенти приети в редовна
форма на обучение със среден ycnex oт предходните два семестъра /зa първи курс oт
първия семестър/, не no-нисък oт 4.00.
2. Нямат npaвo нa стипендия :
• студентите в задочна и дистанционна фopмa на обучение.
• студентите, приетите no реда нa чл.21,aл. 2 и 3 oт 3aкoнa зa висшето oбpaзoвaниe.
/записаните в oбpaзoвaтenнo-квaлификaциoннa степен „бaкaлaвъp" и „магистър"
в плaтeнa фopмa нa обучение/
• студенти с невзети изnити към мoмeнтa нa кaндидaтcтвaнeтo; студенти, кoитo
прекъсват unu noвтapят семестър.
3. Месечният размер нa стипендиите oт раздел III за всеки семестър се определя oт
Ректора no предложение нa студентския cъвeт, в параметрите, определени в чл.4 (9) ПMC
90/26.05.2000 г ( oт 70.00 дo 150.00 лв.).
Подраздел А. Стипендии за успех и доход
4. Студентите имaт npaвo нa стипендия caмo зa една образователноквanификaциoннa степен „бaкaлaвъp" и зa една oбpaзoвaтenнo-квaлификaциoннa степен
„магистър" зa периода на своето обучение.
5. Стипендиите ca за един семестьр.
6. Стипендии ca два видa:
6a. Стипендии зa ycnex и дoxoд за кандидати нa общо основание.
получаване — изчислен no формула бал, в кoятo участват среден
за
Критерий
семестриален ycnex и среден месечен дoxoд нa член oт семейството.
Студентите c ycnex 6.00 получават стипендия caмo no критерий ycnex, независимо
oт дoxoдa.
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66. Стипендии за обучение в специалности от приоритетните лрофесионални
налравления, включени в списъка на MOH no чл.9, an. 8 от 3ВО. Критерий за получаване среден семестриален успех.
7. Заявлението за стипендии 6а. и 66. е едно. B него не се посочва желан вид
стилендия. Студентите могат да получават само един от двата вида стипендии.
8. Студенти, обучаващи се в специалности oт приоритетните професионални
направления и лолучаващи социална стилендия или стипендия за значими постижения
могат да подават заявление за участие в класирането за стипендии no т.66.
9. B началото на всеки семестър (в зависимост от планираните целеви средства oт
субсидия no бюджета на университета и инструкциите на МОН) се определя плановата
месечна сума за стипендии no т.6 и нeйнoтo процентно разделение между 6а. и 66.
При класиране, първо се класират студентите oт приоритетните професионални
направления дo изчерпване на планираната сума ( за 66.). Ако с равен бал на последния
класиран се класират повече кандидати и ce надхвърли планираната за вида сума, с
превишението се намалява сумата за стипендии за 6а.
Евентуално неусвоените средства за 66. се прехвърлят към 6а.
B класирането за стипендии no т.ба участват всички кандидати, некласирани за
стипендии no т.66.
10. Сроковете за подаване на документи в отдел "Стипендии" на Русенския
университет "Ангел Кънчев" са както следва:
• за зимен семестър - лрез месец септември / октомври;
• за летен семестър - oт втора дo четвърта седмица на семестьра.
11. Необходими документи за отлускане на стилендия:
11а. За стипендия no ycnex:
. Заявление - декларация no образец със заверен ycnex
116. За стилендия no ycnex и дoxoд
. заявление - декларация no образец със заверен услех oт съответната канцелария oт
предходни два семестъра, за студенти първокурсници — среден ycnex oт първия
семестър.
. документи, удостоверяващи месечния доход на член oт семейството на студента за
лредходните шест месеца, включващи служебни бележки за заплати oт предприятието
/фирма или организация/;
. безработните родители представят документ за регистрация oт бюрата no труда и
получените обезщетение за безработица;
. социални пoмoщи;
. бoлнични oт НОИ;
. наеми;
. хонорари;
. дoxoди oт продажба на селскостопанска продукция /декларация свободен текст с
нотариално заверен подпис за размера на лолучения доход/
. дoxoди oт свободни професии /декларация свободен текст с нотариално заверен
подпис за размера на получения дoxoд/
. родители пенсионери представят документ oт пенсионен отдел в HOИ /РУСО/ за
получените през периода пенсии no месеци. He ce включва добавката за чужда noмoщ;
npu починал родител копие oт смъртен акт;
. копие от акт за раждане на деца на студенти и за мanoлeтни неучащи братя и сестри;
уверения, или служебни бележки за учащи братя и сестри oт cъoтвeтнoтo учебно
заведение, ако се обучават в чужбина документите да са преведени нa български език
oт лицензиран преводач;
• npu разведени родители се представя копие от съдебното решение за развод;
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•

когато родителя на студента, или студентката майка няма сключен граждански брак, се
представя актуално удостоверение за семейно положение от общината;
• ДЕКЛАРАЦИИ ЗA БEЗPAБOTHИ HE CE ПРИЕМАТ;
• Нулев доход се приема no изключение за студентските семейства, когато и двамата
съпрузи са записани в редовна форма на обучение.;
• акт за сключен граждански брак за студентските семейства;
12. Подадените документи за класиране за стипендии се разглеждат oт комисия,
определена със заповед на Ректора. B комисията участват двама студенти,
определени от Студентския съвет и инспектор oт служба "Стипендии".
13. Изчисляване на бала за стипендиите за успех и дoxoд:
Среден ycnex oт предходните два семестъра /за първи курс oт първия семестър/ умножен
no коефициент 40, минус средния месечен доход no коефициент 0.1
San = 40*успех — 0.1 *дoxoд
Подраздел Б. Социални стипендии
13. Стипендиите се получават без ограничения /целогодишно/ oт следните категории
учащи:
• студенти с трайни увреждания;
• несемейни студенти без двама родители;
• несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;
• несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания;
• студентки - майки с дете до 6 годишна възраст;
• студенти - бащи с дете дo 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала
е или родителските права са предоставени на бащата;
• студентите, кoитo дo пълнолетието Cu ca отглеждани в дoмoвe за отглеждане и
възпитание на деца, лишени oт родителска грижа.
14. Студентите no чл.1,ал.1 т.1 и 5/ oт ПMC 90/ могат да кандидатстват за повече от
една стипендия, предоставена no критериите no ал.2, нo могат да получат no свой избор
само една oт тях. /ПМС 90, чл.4 (5)/
Подраздел В. Стипендии за значими постижения в научноизследователската,
спортната и художественотворческата дейност
15. Ректорът може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в
научноизследователската, спортната и художественотворческа дейност no предложение
на създадена за целта комисия oт хабилитирани преподаватели и представители на

Студентския съвет.
16. Общата сума нa тези стипендиите се определя cъглacнo чл. 8а, ал.2 oт ПMC
90/26.05.2000 г.
17. Стипендиите се отпускат за един учебен семестър и се изплащат зa 5 месеца, за
всеки месец поотделно;
18. Документите зa отпускане на стипендии се разглеждат oт комисия, определена
със заповед нa Ректора, като половината от състава нa комисията са студенти, определени
oт Студентския съвет;
19. Едни и същи постижения не може да ca основание за получаване нa стипендия
no an.1 и нaгpaди;
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Заключителни разпоредби
§ 1. Всички въпроси, неуредени от настоящите правила, които не са третирани и от
разпоредбите на ПMC 90/26.05.2000 год. се разрешават от Ректора, no инициатива на
засегнатите страни, след съгласуване със Студентския съвет.
§ 2. Ректорът на Русенски университет се разпорежда и в случаите, когато
Студентския съвет не събере кворум за вземане на решения no въпросите, свързани с
изпълнението на изискванията на ПMC 90 / 26.05.2000 година.
§ 3. Установеният в раздел III ред се прилага и oт филиалите на университета.
Планираните и неусвоени средства no филиали се преразпределят, no преценка на
Студентския съвет и Ректора, пропорционално между университета и/или филиалите.
§ 4. Средствата за стипендии се разпределят съобразно правилата, установени в
член 2. на flMC № 90 / 2000 г.
§ 5. Контролът no спазването на настоящите правила се осъществява oт заместникректора no учебната работа.
§ 6. Настоящите правила влизат в сила oт 02.01.2019 г.
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