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Тези правила са изготвени въз основа на ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши
училища и научни организации.
РАЗДЕЛ І
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ
Чл. 1. Право на стипендии имат студенти - български граждани, приети в редовна форма на
обучение, държавна поръчка в Технически университет – Габрово.
Чл. 2. Студентите нямат право да получават стипендии в следните случаи:
- в първи курс, първи семестър, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или
„магистър”, с изключение на получаващите социална стипендия и студенти, които отговарят на
изискванията на чл. 3, ал. 3.
- записаните в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в
платена форма на обучение;
- ако средният успех от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори
семестър – с успеха от първи семестър е по-нисък от добър 4.00, с изключение на студентите,
получаващи социална стипендия и студенти, които отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3
- ако прекъсват или повтарят учебната година или семестъра, с изключение на
повтарящи поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, или повтарящи след
прекъсване и със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и
програми;
- имат неявяване или неуспешно положени изпити по учебен план за целия период на
обучение до момента на кандидатстване за стипендия.
Чл. 3. Видове стипендии.
(1) Стипендии по чл. 2, ал. 1, буква „а“ от ПМС № 90/2000 г. Отпускат се на студенти,
редовна форма на обучение обучаващи се в специалности от всички професионални
направления, които са български граждани и граждани на държави членки на ЕС и на
Европейското икономическо пространство.
1. По критерий успех.
1.1. Стипендия за успех 6.00. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно.
Успехът от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха
от първи семестър, следва да е не по-нисък от 6.00. Стипендията се отпуска без изискване за
доход през предходните 6 месеца.
1.2. Стипендия за отличен успех (5.50 – 5.99). Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки
месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори
семестър – с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 5.50. Стипендията се отпуска
без изискване за доход през предходните 6 месеца.
2. По критерий успех и доход.
2.1. Стипендия по доход (успех 4.00 – 5.49). Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец
поотделно. Успехът от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори
семестър – с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 4.00. Брутният месечен доход
на член от семейството през предходните 6 месеца следва да е под Минималната работна заплата
за страната през съответната година.
3. По социален критерий.
3.1. Социална стипендия. Няма изискване за успех и доход. Изплаща се за 12 месеца за всеки
месец поотделно като документи за кандидатстване се подават всеки семестър. Стипендията се
отпуска от първия семестър на първата година или от началото на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало основанието за получаването й. Право да получават такава стипендия имат:
1. несемейни студенти без двама родители;
2. студенти с трайни увреждания;
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3. студенти с двама родители с трайни увреждания;
4. студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания;
5. студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
6. студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е
или родителските права са предоставени на бащата;
7. студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за
закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална
услуга от резидентен тип или специализирана институция.
(2) Стипендии по чл. 2, ал. 1, буква „б“ от ПМС № 90/2000 г. Отпускат се на студенти,
редовна форма на обучение обучаващи се в специалности от приоритетни професионални
направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование, които
са български граждани и граждани на държави членки на ЕС и на Европейското
икономическо пространство.
1. По критерий успех.
1.1. Стипендия за успех 6.00. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно.
Успехът от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха
от първи семестър, следва да е не по-нисък от 6.00.
1.2. Стипендия за отличен успех от 5.50 – 5.99. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки
месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори
семестър – с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 5.50.
1.3. Стипендия с успех от 4.00 – 5.49. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец
поотделно. Успехът от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори семестър
– с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 4.00.
(3) Стипендии по чл. 8б от ПМС № 90/2000 г. за студенти, приети за обучение в годината на
придобиване на средно образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО по
специалнисти от професионални направления „Машинно инженерство“, „Електротехника,
електроника и автоматика“, „Материали и материалознание“, „Общо инженерство“,
когато отговарят на едно от следните условия:
1. Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по 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 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.
2. Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по 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 предмет
Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от найвисоки резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на
придобиване на средно образование.
3. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно.
4. Отпускат се от началото на първата година на обучението, като за първия семестър няма
изискване за успех 4.00. От вторият и следващи семестри на обучение успехът от предходните
два семестъра, а за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър,
следва да е не по-нисък от 4.00.
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5. Размерът на този вид стипендии е 100 лв.
Чл. 4. (1) Документи при кандидатстване за стипендии по чл. 3, ал. 1, т. 2:
1. Искане-декларация по образец. Купува се от книжарницата на ТУ-Габрово или се
разпечатва от сайта - меню „стипендии“.
2. Документи, удостоверяващи правото на студента да получава стипендия по чл. 3, ал. 1,
т. 2 – заверено копие на: акт за сключен граждански брак, акт за раждане на дете, решение за
развод, смъртен акт, решение за трайна неработоспособност; оригинал на: удостоверение за
семейно положение, удостоверение за постоянен и настоящ адрес, и др.
3. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на
обучение.
4. Номер на банкова сметка - задължително на името на студента, в български лева,
открита в банка в страната (ако няма открита, се изчаква класирането).
5. Документи, удостоверяващи брутния доход за предходните 6 месеца: всички получени
от студента и другите членове на семейството доходи от брутни заплати, включително
обезщетения за временна неработоспособност; пенсии; обезщетения за безработица и социални
помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари;
стипендии, без получаваните от студента и членове на неговото семейство по силата на
постановление № 90/2000 г. и ученическите стипендии; търговия; продажби на селскостопанска
продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. (Документите за
брутни заплати да съдържат точното наименование и адрес на фирмата, ЕИК, подпис и печат).
Декларираният брутен доход подлежи на проверка.
6. Данъчна декларация, заверена в НАП за годишния доход за цялата предходна година
и/или документ за осигурителния доход - за студенти, чиито родители имат собствена фирма
(ЕООД, ЕТ, земеделски производители и др.). Отразява се половината сума (за шест месеца).
Когато брутният доход е по-нисък, се представя осигурителният доход.
7. При безработни родители – представя се документ за регистрация в Бюрото по труда за
периода, който е определен за съответния семестър. Когато получават и парично обезщетение за
безработица (ПОБ) от НОИ, е необходим и документ за размера на обезщетението за периода,
обявен при приема на документи. За безработни се считат само поддържащите редовна
регистрация в бюрата по труда за целия изискван период.
8. Студенти над 18 години, които живеят отделно от своите родители, представят:
- Декларация свободен текст, че живеят самостоятелно и са отделно домакинство за
съответния период.
- Удостоверение за постоянен адрес или копие на личните карти на студента и
родителите му.
- Удостоверение за настоящ адрес на студента и родителите му.
- Документи за лични доходи през разглеждания период.
9. Документи с нулев доход се разглеждат когато са представени от компетентните
институции: НАП, НСИ, Бюро по труда, както и Декларация свободен текст, че лицето не
получава никакви доходи и носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Когато кандидатите са студентски семейства, и ако двамата съпрузи се обучават в редовна
форма на обучение – доходи не се изискват.
Чл. 4а. Документи при кандидатстване за стипендии по чл. 3, ал. 1, т. 3 - социална
стипендия:
1. Искане-декларация за отпускане на стипендия - купува се от книжарницата на ТУГаброво или се разпечатва от сайта - меню „стипендии“.
2. Документи, удостоверяващи правото на студента да получава стипендия по чл. 3, ал. 1,
т. 3 – заверено копие на: акт за сключен граждански брак, акт за раждане на дете, решение за
развод, смъртен акт, удостоверение за наследници, решение за трайна неработоспособност;
оригинал на: удостоверение за семейно положение, удостоверение за постоянен и настоящ
адрес, и др.
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3. Студентки майки/студенти бащи, без сключен граждански брак, представят
Удостоверение за семейно положение.
4. Разпечатан IBAN на сметка, която да е лично на студента, в български лева и открита в
банка в страната.
Чл. 5. Документи при кандидатстване за стипендии по чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1:
1. Искане-декларация за отпускане на стипендия. Купува се от книжарницата на ТУГаброво или се разпечатва от сайта - меню „стипендии“.
2. Уверение с изчислен успех от съответната факултетна канцелария.
3. Разпечатан IBAN на сметка, която да е лично на студента, в български лева и открита в
банка в страната.
Чл. 5а. Документи при кандидатстване за стипендии по чл. 3, ал. 3.
1. Искане-декларация за отпускане на стипендия. Купува се от книжарницата на ТУГаброво или се разпечатва от сайта - меню „стипендии“.
2. Уверение с изчислен успех от съответната факултетна канцелария – за първокурсници
от втория семестър на обучението.
3. Копие на Дипломата за средно образование, от където да е видно какъв е успехът от
ДЗИ и от втория ЗДИ или от ЗДИ за придобиване на професионална квалификация.
4. Разпечатан IBAN на сметка, която да е лично на студента, в български лева и открита в
банка в страната.
Чл. 6. Документи се подават в началото на всеки семестър за всички видове стипендии на
студенти.
Чл. 7. (1) На класиране подлежат стипендиите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и по ал. 2.
(2) За стипендиите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се определя бал за класиране, изчислен по следния начин:
минималната работна заплата се разделя на брутния месечен доход на член от семейството и към
получения коефициент се прибавя удвоеният успех на кандидата. Класирането се извършва по
низходящ ред на бала до изчерпване на отпуснатите бройки за стипендия по критерий успех и
доход.
(3) За стипендиите по чл. 3, ал. 2, класирането се извършва по низходящ ред на успеха до
изчерпване на отпуснатите бройки за стипендия по критерий успех.
(4) Изготвя се първоначален списък с кандидатствалите за стипендия, като се посочват онези
кандидати, които имат пропуски в документите или други нередности.
(5) В срок от 3 календарни дни от деня на публикуването на списъка се приемат възражения и се
представят липсващи документи.
(6) След изтичане на срокът по ал. 5, се съставя окончателното класиране.
Чл. 8. Допълнителни пояснения.
(1) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в
който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа).
(2) Студентките 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).
(3) Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния
семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.
(4) Начислени, но неполучени стипендии, могат да се изплатят до три месеца, считано от края на
месеца, за който се полагат.
(5) Студентите, които се дипломират предсрочно, получават стипендия за времето до първата
сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа), но не повече от три месечни стипендии.
(6) Размерите на съответните стипендии, с изключение на тези по чл. 3, ал. 3 се определят със
заповед на Ректора в началото на всеки семестър
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(7) Студентите, подали документи с невярно съдържание, се лишават от стипендия до края на
обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати им въз основа на
документи с невярно съдържание.
(8) Студентите могат да кандидатстват за повече от една стипендия по чл. 3, ал. 1, но имат право
да получат по свой избор само една от тях.
(9) Стипендиите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 могат да се получават независимо дали студентът получава
друга стипендия по реда на ПМС № 90.
РАЗДЕЛ ІІ
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ
Чл. 9. Месечна стипендия - отпуска се при редовна докторантура след придобита образователноквалификационна степен „магистър” за период от 3 години. Изплаща се за всеки месец
поотделно. Стипендията се получава до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата
или съответно до края на месеца, в който докторантът е отчислен с право на защита. При
удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща. Размерът на стипендията се
определят със заповед на Ректора в началото на всеки семестър.
Чл. 10. Еднократни стипендии:
(1) Еднократна стипендия по чл. 7, ал. 5, т. 1 от ПМС № 90/2000 г. за докторанти в редовна
форма на обучение в размер на 1000 лв. Отпуска се при положително решение на разширен
катедрен съвет (КС) за готовност за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на
обучение.
Докторантът представя следните документи:
- заявление за отпускане на еднократна стипендия – свободен текст;
- копие на заповед за зачисляване в докторантура;
- копие от протокола от заседанието на разширения катедрен съвет за приемане на
дисертационния труд;
- документ, удостоверяващ наличието на банкова сметка, задължително на името на
докторанта, в български лева, открита в банка в страната, по която да бъде извършен превода на
сумата.
(2) Еднократна стипендия по чл. 7, ал. 5, т. 2 от ПМС № 90/2000 г. за докторанти в редовна
форма на обучение в размер на 1000 лв. Отпуска се при успешна защита на дисертационен труд в
срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение.
Докторантът представя следните документи:
- заявление за отпускане на еднократна стипендия – свободен текст;
- копие на заповед за зачисляване в докторантура;
- копие от протокола на научното жури за успешна защита на дисертационния труд;
- документ, удостоверяващ наличието на банкова сметка, задължително на името на
докторанта, в български лева, открита в банка в страната, по която да бъде извършен превода на
сумата.
(3) Стипендиите се отпускат след разглеждане на посочените документи от зам.-ректора по УД и
положителна резолюция.
РАЗДЕЛ ІІІ
СТИПЕНДИЯ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА,
СПОРТНАТА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 11. (1) Право на тази стипендия имат студенти редовна форма на обучение, държавна
поръчка, които имат значими постижения в научноизследователската, спортната или
художественотворческата дейност.
(2) Стипендията се отпуска за един учебен семестър и се изплаща за 5 месеца за всеки месец
поотделно.
(3) Няма изискване за доход и успех при кандидатстване за стипендията.
(4) При кандидатстване за стипендията се вземат предвид само постижения, достигнати през
предходния семестър или през семестъра, в който се подават документите за кандидатстване.
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(5) Допуска се участие на 4 нива:
1. международно/ национално;
2. регионално/областно;
3. междууниверситетско;
4. вътрешноуниверситетско.
(6) Размерът на стипендиите се определя съобразно нивото по ал. 5, съответно за първо, второ и
трето място на класиране, както следва:
1. по т. 1 – 180 лв., 160 лв., 150 лв.;
2. по т. 2 – 150 лв., 140 лв., 130 лв.;
3. по т. 3 – 140 лв., 130 лв., 120 лв.;
4. по т. 4 – 120 лв., 100 лв., 85 лв.
(7) Необходими документи:
1. Искане-декларация за стипендия. Купува се от книжарницата на ТУ-Габрово или се
разпечатва от сайта - меню „стипендии“.
2. Оригинал и копие на документ за класиране на първо, второ или трето място.
Документ, в който няма посочено конкретно място за класиране, не се приема.
3. Номер на банкова сметка, задължително на името на студента, в български лева,
открита в банка в страната.
(8) Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендия по чл. 9 от
настоящите правила и награди по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ПМС № 90/26.05.2000 г.
(9) Срокът за подаване на документите се обявява със заповед на Ректора.
(10) Класирането се извършва въз основа на постигнатия резултат в научноизследователската,
спортната или художественотворческата дейност и успеха от предходния семестър, до
изчерпване на отпуснатата сума за този вид стипендии през съответната година.
РАЗДЕЛ ІV
СПЕЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ НА ТУ-ГАБРОВО
Чл. 12. Право на тази стипендия имат студенти редовна форма на обучение, държавна поръчка,
които имат изключителен принос за утвърждаване престижа на Технически университетГаброво.
Чл. 13. Специалната стипендия се отпуска при наличие на :
- успех от последните два семестъра – Отличен (6.00);
- успех от предходните семестри – Отличен (5.50 – 6.00);
- успешно положени изпити по учебен план до момента на кандидатстване за
стипендията.
Чл. 14. Необходими документи:
- искане-декларация за стипендия. Купува се от книжарницата на ТУ-Габрово или се
разпечатва от сайта - меню „стипендии“.
- номер на банкова сметка, задължително на името на студента, в български лева,
открита в банка в страната.
- оригинал или копие на документ за класиране на първо място от участия в олимпиади,
състезания, проекти, спортни прояви и др., представящи ТУ – Габрово на национално ниво.
Чл. 15. Изисквания за месечен доход на член от семейството – няма. Стипендията се изплаща се
за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Средствата за този вид стипендия са от
Републиканския бюджет.
РАЗДЕЛ V
СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Чл. 16. (1) Право на стипендия имат чуждестранни студенти, които постоянно пребивават в
Република България, приети за обучение по реда на българските граждани на места, за които
държавата осигурява средства за издръжка на обучението им във висши училища. Успехът от
предходните два семестъра следва да е не по-нисък от 4.00. Размерът на стипендията е като този
за българските студенти.
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(2) Стипендия за чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби за
образователен, научен и културен обмен. Няма ограничение за успех. Размерът на стипендията се
определя със заповед на Ректора в началото на всеки семестър.
Отпуска се от първия семестър на първата година или от началото на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало основанието за получаването й.
(3) Стипендия за чуждестранни студенти, приети за обучение по актове на Министерския съвет.
За първата година на обучението няма ограничение за успех, а от втората година условие за
получаване на стипендията е среден успех не по-нисък от 4.00, ако са граждани на Република
Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и
Република Сърбия. Размерът на стипендията се определя със заповед на Ректора в началото на
всеки семестър.
Отпуска се от първия семестър на първата година или от началото на месеца, следващ месеца,
през който е възникнало основанието за получаването й.
(4) На студентите - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл. 68, ал. 7 от Закона за висшето
образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските
граждани.

РАЗДЕЛ VІ
СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ

Чл. 17. (1) Право на стипендия имат докторанти - чужденци, приети за обучение в ТУ-Габрово
по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на
МС, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях.
(2) Размерът на стипендията се определят със заповед на Ректора в началото на всеки семестър.
(3) Стипендията се изплаща до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата или
съответно до края на месеца, в който докторантът е отчислен с право на защита.
(4) Чуждестранните докторанти не получават стипендия при удължаване срока на
докторантурата, както и за времето, когато не са в Република България, с изключение на
случаите, предвидени в индивидуалния учебен план.

РАЗДЕЛ VІІ
ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Чл. 18. (1) Стипендиите на студенти и докторанти се изплащат по банков път до 5-о число на
месеца, следващ месеца, за който се полагат.
(2) Изплащането се извършва единствено чрез банков превод по лична сметка на името на
студента, в български лева, открита в банка в страната.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За всички, неуредени от настоящите Правила въпроси, се прилагат разпоредбите на ПМС
№ 90/26.05.2000 г.
§1. Настоящите Вътрешни правила са приети с Решение на Академичен съвет, Протокол
№ 1/05.10.2010 г., изм. и доп. с Решение на Академичен съвет, Протокол № 8/29.03.2011 г.,
Протокол № 11/28.06.2011 г., Протокол № 1/20.09.2012 г., Протокол № 11/08.07.2014 г.,
Протокол № 7/26.04.2016 г., Протокол № 2/25.10.2016 г., Протокол № 5/25.01.2018 г., Протокол
№ 7/27.03.2018 г., Протокол № 6/12.03.2019 г., Протокол № 10/30.07.2020 г. и Протокол
№ 6/28.01.2021 г.
§2. Настоящите Вътрешни правила се изменят и допълват по реда на тяхното приемане.
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