
   
 
ВАЖНО! 

На 28 ноември  2016 г. стартира кампанията за зимен семестър на 2016/17 уч. 

година по  Проект “Студентски стипендии-Фаза 1“. 

Този семестър отново няма да има  стипендии за успех, тъй като нито една от 

специалностите на Медицински университет – Пловдив не е включена в списъка с 

приоритетните професионални направления, посочени в ПМС № 64/25.03.2016 г. 

         Всички студенти в редовна форма , обучаващи се в нашето Висше училище ще 

могат да кандидатстват единствено за „стипендии за специални 
постижения“.  Условията и редът  за предоставянето им са описани в долупосочения 

Правилник на МУ-Пловдив, утвърден от Ректора, съгласно изискванията на 

Инструкцията на Проекта. 

        Инспектор Д. Атанасова   ще приема документите на кандидатстващите студенти 

от специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Мед. сестри, Акушерки и 

УЗГ, в сградата на Ректората / ет. 1/. Задължително е да се представя студентска 
книжка за заверка на успеха. 

        Инспектор Мариана Димитрова ще приема документите на кандидатстващите 

студенти от всички специалности на Медицински  колеж. 

       Срокът за подаване на документите  е от 28.11.2016 г до 18.01.2017 г. , а 

крайният срок за генериране на формуляри в приложната програма на Проекта е 
до 15.01.2017 г.!!! 

       Препоръчително е всеки студент, желаещ да кандидатства за този вид стипендия, 

да се консултира предварително с работещите по Проекта инспектори още в началото 

на кампанията!!! 
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Утвърдeно                   

ПРАВИЛНИК НА МУ- ПЛОВДИВ ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА 

СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ СЪГЛ. ЧЛ. 4 АЛ. 2 ОТ ИНСТРУКЦИЯТА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ 

BG05M2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“,  

ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 

Чл.1 Стипендии за специални постижения (ССП) по Проект „Студентски стипендии- Фаза 1“   

се отпускат на студенти, които имат  научни разработки или са участвали в дейности в областта 

на медицината, денталната медицина, фармацията, обществено здраве, здравните грижи, спорта 

и културата. 

Чл.2 Стипендии за специални постижения могат да получават студенти  от всички 

професионални направления на Медицински университет Пловдив, обучаващи се в редовна 

форма на обучение. 

Чл.3 Ректорът на Медицински университет Пловдив определя със заповед екип, които да 

осъществява дейността по  Проекта, в който са включени и студенти. 

Чл.4  Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв. и се предоставя на конкурсен 

принцип при условия и по ред, определени от настоящия Правилник и в съответствие с 

изискванията  на инструкцията по Проекта. 

Чл.5 (1) Стипендиите за специални постижения се разпределят от МОН за всеки учебен 

семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на 

обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на 

студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват. 

(2) Университетската комисия на МУ-Пловдив разпределя определените за висшето училище 

стипендии за специални постижения пропорционално на броя на студентите в редовна форма 

на обучение за съответния семестър на текущата учебна година с редукция на студентите от 

първи семестър, които нямат право да кандидатстват. 

(3) В случай, че квотата, определена за дадено звено, остане неусвоена до крайния срок за 

подаване на формулярите от студентите, следва да се направи преразпределение към другите 

звена, където броят на подадените формуляри е по-голям, при запазване на общия брой 

стипендии за Университета. 
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ 

Чл.6 (1) Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които  

успешно са положили всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който 

кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. 

(2) Изчисляването на успеха за специални постижения става по начин ,  еднакъв в даден 

факултет/основно структурно звено. Сумират се всички оценки от предходния семестър и 

полученият резултат се дели на броя положени изпити по учебен план. 

(3) Студенти, които продължават обучението си след прекъсване, обучение в чужбина и др., 

изчисляват успеха си въз основа на последния  семестър, през който са имали статут на 

действащи студенти. 

(4) При преместване от друго висше училище студентите, които нямат  един семестър във 

висшето училище, в което подават формуляра за кандидатстване, представят служебна бележка 

или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява 

успеха им. 

(5) Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър 

и магистър могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение. 

(6) Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебна година или 

семестър, с изключение на: 

1. повтарящите поради болест; 

2. студентките – майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-

годишна възраст; 

3. повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна 

в учебните планове и програми. 

4. студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала 

е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент 

Чл.7 (1) Стипендиите за специални постижения се отпускат поотделно за всеки учебен 

семестър. 

(2) Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални 

постижения в рамките на един семестър. 
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(3) Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за специални 

постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър. Не се допуска участие с 

една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения. 

(4) Студент няма право да кандидатства  за стипендия  за специални постижения с разработка 

или дейност, която той е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за 

получаване на оценка по дадена учебна дисциплина или е предпоставка за завършване на даден 

курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна 

степен (дипломна работа). 

(5) Научните разработки, представени при кандидатстване за ССП, задължително трябва: 

1. да имат преподавател ( хабилитиран или нехабилитиран) за съавтор. 

2. да бъдат представени на научен форум , публикувани в научно списание в пълен текст 

или разработени и представени в рамките на катедрена кръжочна дейност. 

 (6) Студенти, участващи като обучители в workshops и други мероприятия, организирани от 

ВУ или научни институции, могат да кандидатстват за ССП. 

(7) Студенти, участващи в научни проекти с реализиран научен продукт – статия, публикация, 

участие в научен форум, могат да кандидатстват за ССП. 

(8) Кандидатстване със спортни постижения – за участие в групови или индивидуални 

междууниверситетски, градски, регионални, национални и международни спортни състезания. 

Студентите, кандидатстващи със спортни постижения, да са били участници в 

представителните отбори на Университета  минимум две учебни години. 

(9) Активно участие в университетски художествено-творчески състави ( вокални групи, 

танцови формации, поетични кръгове и др.) с представителни участия в мероприятия на МУ-

Пловдив 

(10) Разработката/дейността не трябва да е финансирана по друг проект, програма или каквато и 

да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга 

донорска програма. 
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 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл.8 (1) Кандидатстващите за стипендии за специални постижения, освен формуляр за 

кандидатстване от приложната програма на Проекта,  представят  и следните документи: 

(2) Копие от научната разработка/ задължителен документ/. В него задължително трябва да 

фигурира темата , имената на студента и на неговия  ръководител. Копието трябва да бъде 

предоставено на хартиен и електронен носител. 

(3) Удостоверение- Приложение 1 /задължителен документ/, удостоверяващо участието на 

студента в научни разработки или спортни състезания. То задължително трябва да съдържа 

изходящ номер от катедрата или институцията, към която е ръководителят на проекта, както и 

кога и къде е представяна разработката или се е провело спортното състезание. 

Удостоверението се попълва електронно, разпечатва се и се подписва от Ръководителя на 

разработката и Ръководителя на кадедрата. Изтегля се от сайта на МУ-Пловдив-

http://meduniversity-plovdiv.bg/ от меню Стипендии.  

(4) Грамота, медал, снимков материал, аудио и видеозаписи, плакати и др. от спортни и 

културни прояви. 

(5) Копия от сертификати, грамоти, награди и др., издадени от компетентния орган , 

организиращ и провеждащ научния форум, на който е представена разработката. Копията да 

бъдат представяни на хартиен и електронен носител   /сканирани/. Сертификати за участия в 

научни  форуми , издадени на чужд език, освен аглийски, да бъдат задължително преведени от 

заклет преводач. Предоставят се за сверка оригиналните документи.  

Сертификати и снимков материал да се прилагат задължително при участия на студентите като 

обучители в workshops и други мероприятия, организирани от ВУ или научни институции. 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл.9 (1) Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден 

специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg,. Кандидатите попълват 

формуляр/и/ за стипендии за специални постижения, които се разпечатват и разписват от тях и 

заедно с всички документи по чл. 8 от настоящия Правилник се подават при инспекторите от 

отдел Учебни дейности, работещи по Проекта. Техническите указания за попълването на 

формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване се публикуват на 

посочената интернет страница. 
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(2) При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но 

ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното 

място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили 

номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта 

интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок. След изтичането на този срок 

студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо 

от причините за непосочването. 

(3) Медицински университет- Пловдив  извършва превода на стипендиите по банковите сметки 

на студентите, разкрити единствено в банка УниКредит Булбанк. 

(4) За  стипендии за специални постижения се кандидатства поотделно с различни формуляри. 

Кандидатстването за повече от една стипендия за специаллни постижения се извършва с 

попълване на съответния брой такива формуляри / до 3бр/. 

(5) В случай, че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра 

във висшето училище, той може да упълномощи свой представител да направи това с 

нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или 

съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено. 

 (6) Успехът на студентите се заверява и потвърждава от инспекторите от отдел Учебни 

дейности, работещи по Проекта. 

 (7)  Екипът по Проекта верифицира успеха на кандидатите  и дали разработката или дейността 

на студента отговарят на утвърдените правила  по настоящия Правилник; потвърждават 

формулярите на интернет страницата http://eurostipendii.mon.bg в приложната компютърна 

програма. 

 

КЛАСИРАНЕ 

Чл 10 (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от МОН по низходящ ред на 

успеха на студента с помощта на софтуера на проекта, измежду потвърдените от висшите 

училища формуляри. 

 (2) Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по 

низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение. 

(3) Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии. 
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ДРУГИ 

Чл.11 Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии, 

осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по проект „Студентски стипендии“. 

Чл.12 Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за целия 

период за изпълнение на проекта и дължат връщане на получените суми. 

Чл.13 Освен описаните в настоящия правилник условия за предоставяне на ССП се прилагат  

всички клаузи от Договора и Инструкцията по Проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски 

стипендиии – Фаза 1“, осъществяван по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г. 

 

Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на МУ-Пловдив на 24.11.2016г. 

 

 

Изготвил: 

                д-р Евгения Иванова- Бацелова 

                Началник отдел Учебни дейности / Старши експерт адм.дейности 

 

                 

 

Визирал: 

                Димитър Кръстев 

                Ръководител  Правен отдел 
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