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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
 

София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, e-mail: students@mu-sofia.bg 
 

 

 

УТВЪРДИЛ, 

 

акад. ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ, дмн 

РЕКТОР на МУ-София 
 

 

 

 

М Е Т О Д И К А  
 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

/НАГРАДИ/ ОТ БЮДЖЕТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ЗА  

ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.  

 

 

 
Чл. 1. (1) Стипендии за специални постижения (награди), предоставяни от Бюджета на 

Студентския съвет при МУ-София, могат да получават студенти в редовна или задочна 

форма на обучение в Медицински университет – София. 

 

 (2) Стипендии за специални постижения могат да получават студентите, обучаващи се по 

специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са 

участвали в дейности в областта на науката, изкуството, културата и спорта, както и в 

дейности на Студентския съвет. 

 

(3) Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които 

отговарят на изискванията по ал. 2, положили са успешно 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. 

Чл. 2. (1) Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на 

конкурсен принцип при условия и по ред, предложени от Студентския съвет при  

Медицински университет – София и  утвърдени от Ректора на МУ-София.  

 (2) Специални стипендии се отпускат само на студенти, доказали АКТИВНО УЧАСТИЕ в 

научен форум или съавторство в публикация; 

 

(3) Доказателство за активно участие може да бъде копие от публикация и/или резюме от 

научна проява, публикувано в сборник, (задължително включващо първа и последна 

страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента - автор или 

съавтор и годината на публикуване). 
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(4) Доказателство за активно участие може да бъде документ от организаторите на научна 

проява, показващ, че научната разработка е представена като презентация на конкретен 

форум или под формата на постер. Активното участие трябва да бъде доказано чрез 

програмата на научната проява и копие на постера / презентацията. 

 

(5) За специална стипендия имат право да кандидатстват студентите, участващи в екипите, 

разработващи проекти, финансирани от СМН на МУ-София, като представят служебна 

бележка от ръководителя на екипа, упоменаваща темата и сроковете на финансирания 

проект; 

 

(6) За специална стипендия могат да кандидатстват студенти, отличени за високи 

постижения и класирани на състезания от международно и републиканско ниво, както и от 

спортни мероприятия на университетско и национално ниво. Удостоверяващ документ може 

да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или 

провеждащ олимпиади, национални състезания, университетски игри, спортни универсиади 

или културни прояви и др; 

 

(7) Когато документът е издаден от МУ-София, той не може да бъде въз основа на 

разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е 

задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина; 

 

(8) Доказателственият материал, аргументиращ получаването на специална стипендия 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ САМО ОТ ПРЕДХОДНИЯ ИЛИ ТЕКУЩИЯ СЕМЕСТЪР. Не се допуска 

участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални 

постижения.  

 

(9) Комисия по разглеждане на документите утвърдена със Заповед на Ректора на МУ-

София, предложена от Студентския съвет при МУ-София и от Ректората, разпределя 

определените стипендии за специални постижения пропорционално на броя на студентите в 

съответния факултет/основно структурно звено, различни от ПМС 90. 

 

(10) Един студент има право да кандидатства и да получи НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 СТИПЕНДИИ 

за специални постижения в рамките на един семестър. За всяко участие или разработка се 

подава отделно заявление.  

 

Чл. 3. 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. 4. За студентите от Медицински факултет, които преди началото на семестъра, за който 

се кандидатства за стипендия за специални постижения /награда/, са завършили 

семестриално и са със статут на дипломанти, се изчислява средният успех от държавните 

изпити проведени до момента на кандидатстването.  
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Чл. 5. (1) Кандидатстването се осъществява чрез подаване на онлайн Заявление/я в 

платформа намираща се на уебстраницата на Студентски съвет. Техническите указания за 

попълването на заявленията се публикуват на уебстраницата на Студентския съвет при МУ-

София.  

 

(2) При кандидатстването на студентите е необходимо да попълнят номер на банкова сметка 

(IBAN), на съответното място във формуляра. Когато студентите, не са посочили номер на 

банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за 

непосочването. 

 

(3) Превеждането на стипендиите се извършва по личните левови разплащателни банкови 

сметки на студентите. 

 

Чл. 6 (1) При попълването на онлайн заявлението/ята в платформата намираща се на 

уебстраницата на Студентски съвет, студентът попълва средния си успех от предходния 

семестър в обозначеното за това поле, като при невярно подадена информация се лишава 

от правото да кандидатства за Стипендии за специални постижения /награди/ 

отпускани от бюджета на Студентския съвет при МУ-София за срок от два семестъра, 

както и възстановява получените средства на Университета.      

 

(2) Кандидатстващите за стипендия за специални постижения, прикачват в съответното поле  

на онлайн заявлението и доказателство, аргументиращо получаването на стипендия. 

 

 

Чл. 7. (1) При невярно подаден успех, както и при подправен доказателствен материал, 

аргументиращ получаването на стипендията, съответният студент подлежи на 

наказанията произтичащи от Правилниците на МУ-София.  

 

 

Чл. 8. (1) Класирането за стипендии се извършва централизирано от Комисия по разглеждане 

на документите утвърдена със Заповед на Ректора на МУ-София, предложена от 

Студентския съвет при МУ-София.  

 

(2) Комисията има право да отхвърли дадено заявление, без решението й да подлежи на 

разглеждане и обжалване. 

 

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

низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение. 

 

(4) Студенти, които са членове на Комисията, имат право да участват в кандидатстването за 

стипендии за специални постижения, като документите им се разглеждат от останалите 

членове на Комисията в тяхно отсъствие. 

 

Чл. 9. Средствата за стипендиите за специални постижения предоставяни от Бюджета на 

Студентския съвет, се превеждат от МУ-София. 

 

 

Чл. 10. Студентите в Медицински университет - София могат да получават едновременно 

стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, но не могат да получават за едно и 

също постижение и стипендия за специални постижение /награда/. 
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Чл. 11. Студентите, подали документи с невярно съдържание, губят право на стипендии за 

специални постижения предоставяни от Бюджета на Студентския съвет при МУ-София за 

зимния семестър на учебната 2020/2021г. и дължат връщане на получените суми. 

 

Настоящата методика влиза в сила след утвърждаването й от заседание на 

Академичния съвет на МУ-София от 28.11.2022г. 

 

 

 
 

Изготвил, 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС 

ЛЮДМИЛА БОРИСОВА 

 

 

Съгласували: 

 

Р-Л ЦЕНТЪР ЗА БЧС 

Д-Р ВИДИН КИРКОВ                                                                                 

 

Р-Л ОТДЕЛ ФЧР Т. И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

РАДОСЛАВ ЩЕРБАКОВ 

 

ИКОНОМИСТ, ФИНАНСИ 

ПРОФ. КРАСИМИРА МАРКОВА, ДМ 

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ 

МАРИЕЛА ГИНЗЕРОВА 

 

 


