СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
РЕКТОР
ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

П Р А В И Л А
за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски”
за учебната 2022/2023 година

Настоящите правила за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за
учебната 2022/2023 година са приети с протокол №1 от 18.10.2022 г. на заседание на
Комисията по стипендии, награди и помощи, назначена със заповед № РД-19-374 от
14.10.2022 г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски”
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РАЗДЕЛ

I

СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ
И
СТУДЕНТИ, ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС, ИЛИ НА
ДРУГА ДЪРЖАВА – СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП, ИЛИ НА
КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

І. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
1.
Стипендии се отпускат на:
1.1. Студенти-български граждани и граждани на друга държава – членка на ЕС, или
на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,
приети на места, субсидирани от държавата, редовна форма на обучение, за
придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след
средно образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше
образование по реда на чл. 68 от Закона за висше образование.
1.2. Студенти-български граждани и граждани на друга държава – членка на ЕС, или
на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария,
обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е
предвидено стипендията да се изплаща от българската страна.
2.
Студенти имат право на стипендия само за периода на обучение за придобиване
на една образователно-квалификационна степен " бакалавър" и на една образователноквалификационна степен "магистър".
3.
Стипендии не се отпускат на:
3.1. Студенти, приети на места обучение срещу заплащане за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно
образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21, ал. 2 от ЗВО и за придобиване
на образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование по реда
на чл. 21, ал. 3 от ЗВО.
3.2. Студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска
образователно-квалификационна степен.
3.3. Не се отпускат стипендии по успех на студенти в първи семестър, първи курс на
образователно–квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” след средно
образование и на образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше
образование.
4.
Студентите нямат право на стипендия в следните случаи:
4.1. Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
а)
повтарящи поради болест;
б)
студентки-майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в)
повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради
промяна в учебните планове и програми.
4.2. Условно записаните студенти нямат право на стипендия;
4.3. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на
обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа
на документи с невярно съдържание;
4.4. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга, или от едно учебно
заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните семестри, които повтарят
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поради преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия, както и
ако не са положили успешно всички приравнителни изпити по учебен план.
4.5. Студенти, които се обучават едновременно по две специалности (основна и нова
специалност) нямат право на стипендия за новата специалност през целия период на
обучението по нея.
4.6. Студенти, който получават стипендия по успех по т. 7.2., нямат право да
получават стипендия по т. 7.1., и обратното.
4.7. Стипендиите по успех по т. 7.3. могат да се получават независимо дали
студентът получава друга стипендия по реда на тези правила.
4.8. Стипендиите по т.7.4. се получават независимо дали студентът получава друга
стипендия по реда на тези правила.
5.
Размерите на стипендиите по успех по точки 7.2. и 7.3. са определени в
настоящите правила по предложение на Студентския съвет, както следва:
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер
стипендии по успех в размер

180 лв
170 лв
160 лв
150 лв
140 лв
130 лв
120 лв
110 лв
100 лв
95 лв
85 лв

получават всички студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех
получават класирани студенти с успех

6,00
от 5,90 до 5,99
от 5,80 до 5,89
от 5,70 до 5,79
от 5,60 до 5,69
от 5,50 до 5,59
от 5,40 до 5,49
от 5,30 до 5,39
от 5,20 до 5,29
от 5,00 до 5,19
под 5,00

6.
Стипендиите се изплащат по банков път по посочена от студента лична банкова
сметка в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.
7.

Видове стипендии:

7.1. Стипендии, получавани без ограничения (целогодишни) в размер на 180 лв. от
следните категории учащи:
а)
студенти с трайни увреждания;
б)
несемейни студенти без двама родители;
в)
студенти с двама родители с трайни увреждания;
г)
студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания;
д)
студентки с деца до 6-годишна възраст;
е)
студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от
родителска грижа;
ж)
бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или
упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
7.2. Стипендии по успех по чл. 2, ал. 1, т.1 от ПМС № 90/2000 г. при следните условия:
а)
право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат:

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

положили успешно всички изпити;

средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени
изпити, разделена на техния брой), а за първата учебна година – от първия семестър, е не
по-нисък от добър (4.00).
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б)
стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър.
в)
средствата по т.7.2. се предоставят само по показателя „среден семестриален
успех“.
7.3. Стипендии по успех по чл. 2, ал. 1, т.2 от ПМС № 90/2000 г. при следните условия:
а)
право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат:

всички студенти, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални
направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на
места, субсидирани от държавата;

положили успешно всички изпити;

средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени
изпити, разделена на техния брой), а за първата учебна година – от първия семестър, е не
по-нисък от добър (4.00).
б)
стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър.
7.4. Стипендии по реда на чл. 8б, ал. 1 от ПМС 90/2000 г. - зрелостници, приети за
студенти по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика
на обучението по…, имат право да получават ежемесечно допълнителна стипендия от
100 лева, при условие, че резултатите им от държавните зрелостни изпити и/или
задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация са
равни или по-високи от посочените по-долу, при едно от следните условия:
а)
съгласно условието по чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90/2000 г.:

студентите са приети за обучение в годината на придобиване на средно
образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а" от Закона за висшето образование по
специалности от професионални направления „Педагогика" и „Педагогика на
обучението по…";

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 приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от 5,60;
– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от 5,57;
– за приетите през уч. 2022/2023 г. – равен или по-висок от 5,40.

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:
– за приетите през уч. 2020/2021 г., както следва:
Математика
4,97
История и цивилизация
4,58
Физика и астрономия
4,83
География и икономика
4,03
Химия и опазване на околната среда
5,34
Цикъл „Философия“
4,20
Биология и здравно образование
4,10
Английски език
5,22
Руски език
5,15
Немски език
5,46
Испански език
5,23
Френски език
4,98
Италиански език
5,34
4
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Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална
квалификация
– за приетите през уч. 2021/2022 г., както следва:
Математика
История и цивилизация
Физика и астрономия
География и икономика
Химия и опазване на околната среда
Цикъл „Философия“
Биология и здравно образование
Английски език
Руски език
Немски език
Испански език
Френски език
Италиански език
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална
квалификация
– за приетите през уч. 2022/2023 г., както следва:
Математика
История и цивилизация
Физика и астрономия
География и икономика
Химия и опазване на околната среда
Философия
Биология и здравно образование
Английски език
Руски език
Немски език
Испански език
Френски език
Италиански език
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална
квалификация – изпит/тест по теория на професията
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен
проект
Информатика
Информационни технологии
Музика
Изобразително изкуство
Предприемачество

4,74

4,84
4,45
4,74
4,16
5,33
4,38
4,14
5,19
5,15
5,25
5,38
5,05
5,24
4,67

4,91
4,53
4,43
4,16
4,11
4,34
3,80
5,07
4,57
5,03
5,03
4,37
5,14
4,49
4,98
4,76
3,87
4,47
4,05
3,88
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б)
Съгласно условието по чл.8б, ал.1, т.2 от ПМС 90/2000 г.:

студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно
образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а" от Закона за висшето образование по
специалности от професионални направления „Педагогика" и „Педагогика на
обучението по…";

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:
– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от 4,40;
– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от 4,33;
– за приетите през уч. 2022/2023 г. – равен или по-висок от 4,36.

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:
– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от:
Математика - за първите 30%
Физика и астрономия - за първите 30%
Химия и опазване на околната среда - за първите 30%

5,70
5,70
5,86

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от:
Математика - за първите 30%
Физика и астрономия - за първите 30%
Химия и опазване на околната среда - за първите 30%

5,58
5,65
5,92

– за приетите през уч. 2022/2023 г. – равен или по-висок от:
Математика - за първите 30%
Физика и астрономия - за първите 30%
Химия и опазване на околната среда - за първите 30%

5,52
5,16
4,50

в)
Стипендиите по т. 7.4. се отпускат от началото на първата година на обучение, за
всеки учебен семестър, като ограничението по чл.8б, ал.3 от ПМС 90/2000 г. (средният
успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година – от първия семестър,
е не по-нисък от добър 4,00) се прилага от втория и следващи семестри на обучение.
8.
Срокове за получаване на стипендиите:
8.1. Стипендиите по успех по точки 7.2. и 7.3. се отпускат със заповед на Ректора от
началото на семестъра и се изплащат в продължение на 5 месеца.
8.2. Стипендиите по т. 7.4. се отпускат със заповед на Ректора за всеки учебен
семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.
8.3. По време на семестъра не се кандидатства за стипендия по точки 7.2., 7.3. и 7.4.
и такава не се отпуска.
8.4. Сроковете за подаване на формуляри за целогодишна стипендия по точка 7.1. са
съгласно утвърден график със заповед на Ректора или от началото на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.
8.5. Целогодишно кандидатстване за стипендии се допуска за следните категории
учащи:
а)
несемейни студенти без двама родители;
б)
студенти с трайни увреждания;
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в)
студенти с двама родители с трайни увреждания;
г)
студенти с един починал родител и родител, който е с трайни увреждания;
д)
студентки 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)
8.6. Студенти в последен 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.
8.7. Студенти, които се дипломират предсрочно, получават стипендия за времето до
първата сесия за държавен изпит по учебен план, но не повече от три месечни
стипендии.
8.8. Студентки-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.
8.9. Студентки-майки и студенти-бащи запазват правото си за получаване на
стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна
възраст.
8.10. Стипендиите без ограничения (целогодишни) се отпускат от началото на първата
година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
основанието за получаването им.
8.11. Стипендиите се изплащат до 5-то число на месеца, следващ този, за който се
отнасят.
9.
Броят на стипендиите по успех по т.7.2. и 7.3. за зимен семестър на учебната
2022/2023 година са 3 000 броя, разпределени в съотношение 65% към 35% съответно за
т.7.2. и т.7.3.
9.1. Стипендиите по успех по т. 7.2. за зимен семестър на учебната 2022/2023 година
са 1 950 броя, разпределени пропорционално на броя на студентите по специалности във
всеки факултет на Университета, като класирането се извършва въз основа на успеха
в низходящ ред.
9.2. Стипендиите по успех по т. 7.3. за зимен семестър на учебната 2022/2023 година
са 1 050 броя, разпределени пропорционално на броя на студентите, обучаващи се в
специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9,
ал. 8 от ЗВО във всеки факултет на Университета, като класирането се извършва въз
основа на успеха в низходящ ред.
9.3. Стипендии по т. 7.4. са съобразно броя на приетите такива студентистипендианти.
9.4. Всички студенти, класирани с еднакъв успех на последно място от квотата,
определена за съответната специалност, получават стипендия.
10.
Методологията за определяне на средствата за стипендиите по успех на
студентите - български граждани и граждани на друга държава – членка на ЕС, или на
друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария е
следната:
10.1. 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 суми за стипендии;
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в)
прогнозната сума, необходима за изплащане на стипендиите на българските и
чуждестранни докторанти и специализанти до края на календарната година;
г)
прогнозната сума, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните
студенти до края на календарната година;
д)
прогнозната сума, необходима за изплащане на стипендиите за категориите
учащи „без ограничения” до края на календарната година;
е)
прогнозната сума, необходима за изплащане на стипендиите по т. 7.4.
10.2. От останалите средства се заделят до 10 % за награди и помощи.
10.3. Остатъкът се използва за изплащане на стипендии по успех по т.7.2. и 7.3.
11.
Документи за кандидатстване за стипендия се подават, както следва:
11.1. При кандидатстване за целогодишна стипендия без ограничения по т.7.1.:
а)
студентите попълват заявление (електронен формуляр) в интернет страница
на адрес: http://student.uni-sofia.bg/. То съдържа лични данни, номер на лична банкова
сметка и допълнителни данни, като задължително се попълват всички графи на
формуляра.
б)
задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия
необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна
стипендия както следва:

сканиран смъртен акт; сканиран акт (удостоверение) за раждане;

сканирано удостоверение за раждане на детето;

сканирано решение на ТЕЛК за студента или за родител с трайни увреждания;

сканирана служебна бележка, удостоверяваща, че студентът се е отглеждал в дом
за отглеждане и възпитание на лица, лишени от родителска грижа;

бащи-студенти с деца до 6-годишна възраст трябва да представят сканиран
документ, че майката не е студентка.
11.2. При кандидатстване за стипендия по успех по т. 7.2.:

студентите попълват заявление (електронен формуляр) в интернет страница
на адрес: http://student.uni-sofia.bg/. То съдържа лични данни, номер на лична банкова
сметка и допълнителни данни. Всички графи се попълват задължително, включително
средният успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити,
разделена на техния брой), а за първата учебна година – от първия семестър.
11.3. При кандидатстване за стипендия по успех по т. 7.3. - студентите попълват
заявление (електронен формуляр) в интернет страница на адрес: http://student.unisofia.bg/. То съдържа лични данни, номер на лична банкова сметка и допълнителни
данни. Всички графи се попълват задължително, включително средният успех от
предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния
брой), а за първата учебна година – от първия семестър.
11.4. При кандидатстване за стипендия по т. 7.4.:
а)
студентите попълват заявление (електронен формуляр) в интернет страница
на адрес: http://student.uni-sofia.bg/. То съдържа лични данни, номер на лична банкова
сметка и допълнителни данни, като задължително се попълват всички графи на
формуляра.
б)
задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия
необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на стипендия по
точка 7.4 - сканирана диплома за средно образование (страницата с номера на дипломата
и страницата с резултатите от държавните зрелостни изпити)
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12. Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия и графикът за
провеждане на кампанията, се определя със заповед на Ректора в началото на всеки
семестър.
13. Класирането за зимен семестър на учебната 2022/2023 година се публикува на
29.11.2022 г. в интернет сайта http://student.uni-sofia.bg/. Всеки студент може да
провери резултата от класирането с потребителското име и парола, с които се е
регистрирал.
14. Класираните за стипендия по успех по точки 7.2. и 7.3 студенти се включват в
поименна заповед на Ректора, в която се определя и конкретният месечен размер на
стипендията.

РАЗДЕЛ

IІ

СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ
И
ДОКТОРАНТИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС, ИЛИ НА
ДРУГА ДЪРЖАВА – СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП, ИЛИ НА
КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
І. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
15.
Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани и граждани на друга
държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или
на Конфедерация Швейцария, приети в редовна форма на обучение на места,
субсидирани от държавата, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал.
5 от Закона за висшето образование.
16.

Месечният размер на стипендията по т.15 е 1000 лв.

17.
Стипендията се отпуска за три години при редовна докторантура, след придобита
образователно-квалификационна степен “магистър”. При удължаване на срока на
докторантурата, стипендия не се изплаща.
18.
Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна
стипендия в следните случаи:
18.1. 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
лева;
18.2. При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след
завършване на тригодишния срок на обучение – в размер на 1000 лева.
19.
Стипендията по т. 18 се изплаща след издаване на индивидуална заповед на
Ректора.
20.
Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна
степен “доктор”.

9

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”
21.
Стипендиите за изплащат по банков път на посочена от докторанта лична банкова
сметка в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

РАЗДЕЛ

III

С Т И П Е Н Д И И Н А Ч У Ж Д Е С Т Р А Н Н И С Т У Д Е Н Т И,
ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ,
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДЪРЖАВИ
22.
Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, граждани на трети за
Европейския съюз държави, приети в редовна форма на обучение, както следва:
22.1. по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен
обмен;
22.2. по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендия е
изрично предвидено в тях.
23.
Стипендиите на чуждестранните студенти се отпускат със заповед на Ректора 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, когато:
а)
студентите са граждани на Република Албания, Република Косово, Република
Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия;
б)
студентите са приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен
и културен обмен;
в)
на несемейните студенти без двама родители;
г)
на студентите с трайни увреждания;
д)
на студентите с двама родители с трайни увреждания;
е)
на студентите с един родител, който е с трайни увреждания;
ж)
на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени
от родителска грижа;
з)
на студентките майки с дете до 6-годишна възраст.
24.
Студентите от т.22.2. нямат право на стипендия, когато са условно записани в погорен курс и средният им успех от предходните два семестъра е по-нисък от добър 4,00.
25.
При кандидатстване за стипендия по т. 22.1. и т. 22.2. (103 и 228 ПМС):
а)
Новоприетите студенти попълват заявление (електронен формуляр) в
интернет страница на адрес: http://student.uni-sofia.bg/. То съдържа лични данни,
номер на лична банкова сметка и допълнителни данни. Попълва се успехът (балът, с
който са приети, разделен на 3);
б)
Студенти от втори и по-горен курс попълват заявление (електронен
формуляр) в интернет страница на адрес: http://student.uni-sofia.bg/. То съдържа
лични данни, номер на лична банкова сметка и допълнителни данни. Попълва се
средният успех от предходната учебна година (сумата от всички положени изпити,
разделена на техния брой).
в)
Стипендията се получава в продължение на 12 месеца от началото на учебната
година.
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26.

Размерът на стипендията за студенти, приети по т.22.1 и по т.22.2, е 240 лв.

27.
Размерът на стипендията на студенти - чужденци, които постоянно пребивават в
Република България, приети за обучение по реда за българските граждани на места,
субсидирани от държавата, е определеният за студенти - български граждани и граждани
на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за
ЕИП, или на Конфедерация Швейцария.
28.
Чуждестранни студенти, граждани на трети за Европейския съюз държави, не
получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини,
непредвидени в правилника на Университета.
28.1. При провеждане на присъствено обучение в онлайн среда, студентите
получават стипендия.
29.
Чуждестранни студенти, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети
по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен и по
актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено
в тях, получават стипендия и по време на езиковия и специализиран курс по български
език.
30.
Стипендиите се изплащат по банков път на посочена от студента лична банкова
сметка в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.
31.
Стипендии се отпускат на чуждестранни докторанти и специализанти,
граждани на трети за Европейския съюз държави, приети в редовна форма на обучение,
както следва:
31.1. по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен
обмен;
31.2. по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е
изрично предвидено в тях;
31.3. докторанти - чужденци, които постоянно пребивават в Република
България, приети за обучение по реда за българските граждани на места, субсидирани от
държавата.
32.

Размерът на стипендията по т. 31 е 1000 лв.

33.
Срокът за получаване на стипендията е за срока на докторантурата или
специализацията. Чуждестранни докторанти и специализанти, граждани на трети за
Европейския съюз държави не получават стипендия при удължаване срока на обучение,
както и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите,
предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.
34.
Чуждестранни докторанти и специализанти, граждани на трети за Европейския
съюз държави имат право на стипендия само за една образователна и научна степен
“доктор”.
35.
Стипендиите за изплащат по банков път на посочена от докторанта лична банкова
сметка в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.
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