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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 
 

ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  
СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА  

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МУ - ПЛЕВЕН 
 
 
УТВЪРДИЛ: 
 
РЕКТОР:  / П / 
(ПРОФ. Д-Р СЛ. ТОМОВ, д.м.н.) 
 
 

1. Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение. 
2. Студентите от МУ-Плевен могат да кандидатстват само за стипендии за специални 

постижения в науката. 
3. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите,  

положили 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. 

4. Разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии, следва да 
бъдат само от областта на професионалното направление, в което се обучава. 

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. Студенти в последен курс на обучение в специалности, за които този 
курс по учебен план е изцяло стажантски, кандидатстват с успех от последния 
семестър на предходния курс. 

6. Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на 
конкурсен принцип, в съответствие с изискванията на общата инструкция за 
реализиране на Проекта. 

7. Броят на стипендиите за специални постижения, определен от МОН за всеки учебен 
семестър на МУ-Плевен, се разпределя от университетската комисия между 
отделните звена, 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 от първи семестър, които нямат право да кандидатстват.  
В случай, че квотата, определена за дадено звено, остане неусвоена до крайния срок за 
подаване на формуляри от студентите, комисията следва да направи 
преразпределение към другите звена, където броят на подадените формуляри е по-
голям, при запазване на общия брой стипендии за университета. 

8. Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за 
специални постижения в рамките на един семестър. 

9. 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. 
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10. Кандидастващите за стипендии за специални постижения, освен формуляр, 
представят също така: сертификати за участия и постижения, копие на разработката, 
служебна бележка или друг документ, издаден от МУ-Плевен или друга организация, 
в която е направена разработката. 

11. Студентите не могат да кандидатстват с разработка или дейност, която са задължени 
да направят по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по 
дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс 
(курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-
квалификационна степен (дипломна работа). 

12. Останалите изисквания и условия за кандидатстване за стипендии са регламентирани 
в общата инструкция за реализация на Проекта. 


