
З  А  П  О  В  Е  Д

№ 240

гр. Плевен, 27.01.2021 г.

На основание Постановление № 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

НАРЕЖДАМ:

I. Срок за подаване на документи за стипендии за летен семестър на 2020/2021 учебна година:

22.02.2021 г. – 10.03.2021 г.

II. Видове стипендии:

1. За чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, когато са граждани на Република

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

Република Сърбия - за всички курсове;

2. За български студенти - за всички курсове:

2.1. Стипендии с класиране по успех и доход (чл.4, ал.1 и 2) - за студенти със среден успех от

предходни два семестъра, а за първи курс - от зимен семестър на уч. 2020/2021 г., от Добър 4,00 до

Отличен 5,99. Доходите на родителите са за периода: 01.08.2020 г. – 31.01.2021 г.

2.2. Стипендии за успех (чл.4, ал.3) - за студенти със среден успех от предходни два семестъра, а за

първи курс - от зимен семестър на уч.2020/2021 г., Отличен 6,00.

2.3. Стипендии за студенти-родители на деца до 6 г., студенти с трайни увреждания, студенти  с

двама родители с трайни увреждания, студенти с един родител, който е с трайни увреждания,

студенти без двама родители и студентите, 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 ( чл.3, ал.2 ).

Комисията по стипендиите да разгледа подадените в определения срок заявления и да изнесе

резултатите от класирането след заседание, определено с допълнителна заповед.

Настоящата заповед да се доведе до знание на студентите, Финансова дирекция, Председателя и

членовете на комисията по стипендиите, факултетни канцеларии и  „Учебен отдел” за сведение и

изпълнение.

Р Е К Т О Р: / П /

( Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. )

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

УЛ. „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” №1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ
ТЕЛ.: + 359 64 884 130 ФАКС: + 359 64 801 603



УТВЪРЖДАВАМ

Р Е К Т О Р: / П /

( Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

при кандидатстване за стипендии – летен семестър 2020/2021 учебна година

І.  За чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, когато са граждани на Република Албания,

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

Сърбия - за всички курсове

1. Заявление (по образец), заверено от студентската канцелария на съответния факултет. Успехът от

предходни два семестъра за студенти от втори до шести курс вкл. трябва да бъде най-малко Добър 4,00.

Нанася се от експерт в канцеларията. За студенти от първи курс се изисква само заверка от студентска

канцелария. При подаване на заявления и документи чрез имейл - заверката се извършва по служебен ред.

Заявлението се попълва задължително ръкописно от кандидатите, подписва се и се поставя дата.

2. Документ за лична банкова сметка в ОББ АД (задължително).

ІІ.  За български студенти - за всички курсове:

A) Стипендии по критерии „среден семестриален успех“ и „доход на член от семейството за

предходни 6 месеца“

1. Заявление, заверено от студентската канцелария на съответния факултет. Успехът се нанася от

експерт в канцеларията. Средният успех на кандидатите от предходни два семестъра, а за първи курс - от

зимен семестър на уч. 2020/2021 г., трябва да бъде от добър 4,00 до отличен 5,99. При подаване на

заявления и документи чрез имейл - заверката се извършва по служебен ред. Заявлението се попълва

задължително ръкописно от кандидатите, подписва се и се поставя дата.

2. Документи, удостоверяващи доходите на родителите за периода 01.08.2020 г. – 31.01.2021 г.:

- заплати, вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност - удостоверението за получените суми за

ползван болничен се издава от НОИ;

- пенсии (без добавка за чужда помощ за инвалиди) - удостоверението се издава от НОИ;

- обезщетение за безработица - удостоверение за получените суми по месеци през посочения период се

издава от НОИ;

- месечни добавки за деца - удостоверението се издава от Дирекция „Социално подпомагане”;

- други доходи: наеми, хонорари, присъдени издръжки, дейност по Търговския закон, по чл.31, 32 от

ЗОДФЛ, по ЗКПО, собственици на ЕТ, лица, извършващи патентна дейност, акционери, земеделски

производители и др. представят служебна бележка за доходите си и заверено от НАП копие на данъчната

декларация, подадена през 2021 г.

3. При безработни родители се представят удостоверения от Бюро по труда и НОИ за сумите на

изплатените обезщетения за безработица за периода 01.08.2020 г. – 31.01.2021 г. Ако лицето не е

получавало обезщетение за безработица, не е било регистрирано в бюрото по труда и/или няма доходи се

представя нотариално заверена декларация, че за този период не е работило и няма доходи.

4. При разведени родители се представя копие на решението на съда и, ако не е получавана издръжка,

нотариално заверена декларация за това. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на

семейството се счита новият съпруг (съпруга). Във връзка с това, да се представи и документ,

удостоверяващ доходите му.

5. За родители-пенсионери се представя документ от пенсионното управление (НОИ) за получените

пенсии за горепосочения период.

6. Студентите с един родител представят копие от смъртен акт, документи за наследствена пенсия

(НОИ) и дохода на другия родител. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на

семейството се счита новият съпруг (съпруга). Във връзка с това, да се представи и документ,

удостоверяващ доходите му.

7. Уверение за брат или сестра, съпруг/а – студенти, в което е отразено, че са студенти редовно обучение

през учебната 2020/2021 г. Служебна бележка за брат или сестра - ученици, удостоверяваща, че са

записани през учебната 2020/2021 г.

8. Документ за лична банкова сметка в ОББ АД в лева (задължително), ако имат такава към момента на

подаване на заявлението.

Б) Стипендии по показател „среден семестриален успех“ (чл.4, ал.3)

1. Заявление, със заверен успех от студентската канцелария на съответния факултет. Средният успех от

предходни два семестъра, за първи курс - от зимен семестър на уч. 2020/2021 г., трябва да бъде отличен

6,00. При подаване на заявления и документи чрез имейл - заверката се извършва по служебен ред.

Заявлението се попълва задължително ръкописно от кандидатите, подписва се и се поставя дата.



2. Студентите, които кандидатстват за стипендии по успех не представят доходи на родителите.

3. Документ за лична банкова сметка в ОББ АД (задължително).

В) Стипендии за студенти-родители на деца до 6 г., студенти с трайни увреждания, студенти  с двама

родители с трайни увреждания, студенти с един родител, който е с трайни увреждания, студенти без

двама родители и студентите, 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 ( чл.3, ал.2 )

1. Студентите от тази категория представят заверени от съответната студентска канцелария заявления,

придружени с всички необходими документи, които доказват обстоятелствата за получаване на стипендия

(валидни решения на ТЕЛК, „Удостоверения за семейно положение, съпруг и деца“, актове за граждански

брак, раждане или смърт, други необходими документи). При подаване на заявления и документи чрез

имейл - заверката се извършва по служебен ред. Заявлението се попълва задължително ръкописно от

кандидатите, подписва се и се поставя дата.

2. Банкова сметка в ОББ АД (задължително).

ІІІ.  Прием на документи и банкови сметки:

1. Заявленията и документите се подават на място в  „Учебен отдел” – стая 207 или се изпращат

сканирани или снимани, с добро качество, на  имейл stipendii@mu-pleven.bg в периода от 22.02.2021 г. до

10.03.2021 г. Заявленията се попълват задължително ръкописно от кандидатите, подписват се и се

поставя дата.

Заявления и документи, които са подадени на други имейли, различни от посочения в тази заповед няма

да бъдат обработвани. Заявления, които са подадени без да са попълнени изцяло, няма да бъдат

разглеждани от комисията по стипендиите. Задължително се изброяват видовете на приложените

документи към заявлението, декларираният от студента доход, телефон за обратна връзка.

2. Документи, съгласно настоящата заповед, които не са в пълен комплект и не са подадени в

определения срок няма да се приемат и разглеждат.

3. Студенти, класирани за стипендии, които нямат банкови сметки в ОББ АД в лева, трябва да

разкрият такава и задължително да я представят във Финансова дирекция в 3-дневен срок след публикуване

на класирането.

Разяснения за всички останали случаи, които не са описани в настоящата заповед, се дават от Учебен

отдел, тел. 064 884 130. Студенти, които получават стипендии по чл.3, ал.2 (социални стипендии и

стипендии на родители с деца до 6 г.) от зимен семестър на учебната 2020/2021 г. следва да се осведомят

лично за срока на отпусната стипендия в Учебен отдел, ст.207 или на посочения телефон.

ВАЖНО! Заявления за стипендии, придружени с документи за нулев доход на семейството,

подлежат на задължителна насрещна проверка.


