ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Утвърждавам!
Ректор на ЛТУ: ...........................................
/проф. д.н. Иван Илиев/

ПРАВИЛА
за условията и реда за предоставяне на стипендии, награди и помощи на
студентите, докторантите и специализантите
в Лесотехническия университет
На основание ПМС 90/26.05.2000 г., обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г.; в сила от
01.10.2000 г.; попр., бр. 45 от 02.06.2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 06.07.2001 г.; в сила от
06.07.2001 г.; бр. 30 от 22.03.2002 г.; в сила от 22.03.2002 г.; изм., бр. 83 от 30.08.2002 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 29.10.2002 г.; в сила от 29.10.2002 г.; изм., Решение № 7622 от
18.07.2003 г. на ВАС на РБ, бр. 67 от 29.07.2003 г.; в сила от 29.07.2003 г.; изм. и доп., бр.
29 от 09.04.2004 г.; изм., бр. 96 от 30.11.2005 г.; в сила от 01.12.2005 г.; доп., бр. 1 от
03.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г.; в сила от 29.08.2006 г.; доп., бр. 15 от
16.02.2007 г.; изм. и доп., бр. 55 от 17.06.2008 г.; изм., бр. 86 от 03.10.2008 г.; изм., бр.
13 от 17.02.2009 г.; изм., бр. 79 от 06.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 06.12.2011 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 14.08.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила
от 03.07.2013 г.; доп., бр. 23 от 14.03.2014 г., в сила от 01.09.2014 г.; изм. и доп., бр. 58
от 31.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от
29.07.2016 г.; изм., бр. 66 от 15.08.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 19 от
02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.; доп., бр. 55 от 03.07.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящите Правила определят условията и реда за отпускане на
стипендии, награди и помощи на учащите се в Лесотехническия университет
(ЛТУ).
(2) Права по ал. 1 имат учащите се в ЛТУ, в редовна форма на обучение,
приети на места, субсидирани от държавата, както следва:
1. (изм. от 21.03.2018 г.) студенти – български граждани и граждани на
държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство;
2. (изм. от 21.03.2018 г.) докторанти – български граждани и граждани на
държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо
пространство;
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3. студенти, докторанти и специализанти – чужденци, приети по
междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или
по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично
предвидено в тях;
4. студенти и докторанти – чужденци, които постоянно пребивават в Р.
България, приети за обучение по реда за българските граждани.
(3) Студентите нямат право на стипендия, когато:
1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките-майки, повтарящи поради бременност, раждане и
отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени
изпити, поради промяна в учебните планове и програми;
2. средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна
година – от първия семестър, е по-нисък от добър 4,00;
3. имат неположен изпит от предходни семестри по учебния план.
(4) Всички студенти в ЛТУ с активни студентски права, независимо от
формата на обучение, имат право да кандидатстват и получават стипендии за
практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики“,
финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, като редът и
условията се определят с инструкция на Министерството на образованието и
науката (МОН).
(5) Обучаващите се в ЛТУ имат право да получават стипендии, награди и
помощи, отпуснати по други донорски програми, като редът и условията се
определят от донора, съгласувано с ЛТУ.
Чл. 1а. (нов от 21.03.2018 г.) Средствата за стипендии по чл. 1, ал. 2, т. 1, 3 и
4 се определят по висши училища, както следва:
1. 65 на сто – пропорционално на броя на всички студенти и докторанти, по
чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4;
2. 35 на сто – пропорционално на броя на студентите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 3 и
4, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления,
включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование.
Чл. 2. (1) Стипендиите на студентите се отпускат поотделно за всеки учебен
семестър и се изплащат за 5 месеца, за всеки месец поотделно.
(2) Стипендиите на чуждестранните студенти по чл. 1, ал. 2, т. 4, на
несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания,
на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един
родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които до пълнолетието си
са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа, на студенткитемайки и студентите-бащи с дете до 6-годишна възраст се отпускат от началото на
първата година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през
който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат за 12
месеца за всеки месец поотделно.
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(3) Стипендии се отпускат без спазване на ограничението по чл. 1, ал. 3, т. 2
на:
1. несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни
увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с
един родител, който е с трайни увреждания, студентите, които до пълнолетието
си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа, студенткитемайки и студентите-бащи с дете до 6-годишна възраст;
2. чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет – за
първата година на обучението;
3. чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за
образователен, научен и културен обмен.
(4) Студентките-майки и студентите-бащи запазват правото си за
получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва
6-годишна възраст.
(5) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до
края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на
дипломна работа) съгласно учебния план.
(6) Студентките-майки и студентите-бащи 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) съгласно учебния план.
(7) Студентите, които се дипломират преди срока по ал. 7, получават
стипендии за времето до първата сесия за държавен изпит, но не повече от 3
месечни стипендии.
(8) Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават
стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.
(9) Начислени, но неполучени стипендии, награди и помощи може да се
изплатят до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат.
(10) Студенти на ЛТУ – български граждани, които се обучават в чужбина по
обявени от МОН места, получават стипендии съгласно условията на съответната
междуправителствена спогодба.
Чл. 3. (1) Стипендията се отпуска със заповед на ректора от началото на
втория и следващите семестри, с изключение на студентите по чл. 2, ал. 2.
(2) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от
комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава
на Комисията са студенти, определени от Студентския съвет.
(3) (изм. от 21.03.2018 г.) Месечният размер на стипендията се определя от
ректора, по предложение на Комисията по ал. 2 и съгласувано със Студентския
съвет, в съответствие с методиката и изискванията по чл. 11.
Чл. 4. (1) Студентите, докторантите и специализантите имат право на
стипендия само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" и
за една образователно-квалификационна степен "магистър", както и за една
образователна и научна степен "доктор".
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(2) Студентите могат да получават едновременно стипендии и награди,
осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии и награди по
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
(3) Докторантите могат да получават стипендии, осигурени със средства от
ЕСИФ.
(4) Докторантите в редовна форма на обучение могат да получават
едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и
стипендии от ЕСИФ.
Чл. 5. (1) На студенти, докторанти и специализанти в ЛТУ, в редовна форма
на обучение, приети на места, субсидирани от държавата, се отпускат следните
видове стипендии, помощи и награди:
1. (доп. от 21.03.2018 г.) Стипендии, осигурени със средства от държавната
субсидия, съгласно ПМС № 90/26.05.2000 г. – по чл. 1а, т. 1 и 2;
2. Стипендии и награди, отпуснати от ЕСИФ;
3. Стипендии, осигурени със собствени средства на ЛТУ;
(2) Студентите имат право да кандидатстват за всяка от стипендиите и
наградите по ал. 1.
(3) Студентите нямат право да получават втора стипендия, с изключение на
стипендиите, отпуснати от ЕСИФ по ал. 1, т. 2 и по чл. 1, ал. 4 и 5.
(4) Стипендиите се изплащат безкасово. Стипендиантите трябва да
представят в сектор “Стипендии” – финансово-счетоводен отдел банкова сметка
за привеждане на стипендиите.
(5) Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до
края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии и
награди, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.
Чл. 6. (1) Сроковете за подаване – за всеки семестър, видът на документите,
критериите за получаване и размерите на стипендиите се определят от
Комисията по чл. 3, ал. 2, съгласувано със Студентския съвет и се утвърждават от
ректора.
(2) Сроковете за стипендии, награди и помощи по чл. 1, ал. 4 и 5 се
определят от донора, съгласувано с ЛТУ.

РАЗДЕЛ II. СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И
ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
Чл. 7. (1) Кандидатите за стипендия (социална и за успех) трябва да
отговарят на следните условия:
1. да са положили всички изпити по учебен план;
2. да имат среден успех, не по-нисък от добър 4,00 (това ограничение не се
поставя към кандидатстващите за социална стипендия по чл. 2, ал. 2);
3. (изм. от 21.03.2018 г.) средният брутен доход на член от семейството не
трябва да надвишава 750 лв. за студентите с успех до 5,49, кандидатстващи за
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стипендия от средствата по чл. 1а, т. 1, а за студентите с успех от 5,50 до 6,00
няма ограничение в дохода и те не подават документи по чл. 8, ал. 1, т. 4.
4. (нова от 21.03.2018 г.) Стипендиите от средствата по чл. 1а, т. 2 се
предоставят само по показателя "среден семестриален успех" и за
кандидатстване за този вид стипендия студентите не подават документи за
доход.
5. (нова от 21.03.2018 г.) Студентите, обучаващи се в специалност от
приоритетните професионални направления, могат да кандидатстват за двата
вида стипендии, предоставяни от средствата по чл. 1а – по т. 1 и по т. 2.
6. (нова от 21.03.2018 г.) Стипендиите по чл. 1а, т. 2 могат да се получават
независимо дали студентът получава друга стипендия по реда на ПМС №
90/26.05.2000 г. или по настоящите правила.
7. (нова от 21.03.2018 г.) Студентите могат да получават само една от
стипендиите (социална или по успех), предоставяни от средствата по чл. 1а, т. 1.
(2) Средният успех се изчислява за предходните два семестъра по учебен
план за студентите от втори курс нагоре, а за студентите от първи курс – от
предходния семестър. При изчисляването на успеха не се взима предвид
оценката по Физическо възпитание и спорт.
(3) В първия семестър на първи курс за бакалавърска и магистърска степен
стипендии не се отпускат.
(4) Студентите, обучаващи се едновременно по две специалности, могат да
получават стипендия само по специалността, по която са били приети
първоначално.
(5) Студентите, които са се преместили от една специалност в друга или от
друго висше училище в ЛТУ, нямат право на стипендия за учебните години
(семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години
(семестри) са получавали стипендия. Същите нямат право на стипендия до
полагане на всички приравнителни изпити.
(6) Студентите с неположени условни изпити нямат право на стипендия.
Чл. 8. (1) Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са:
1. Заявление-декларация по образец, която се изтегля от интернет страница
на ЛТУ.
2. Документи – удостоверяващи правото на стипендия по чл. 2, ал. 2 –
смъртен акт, решение от ТЕЛК, акт за раждане на дете, свидетелство за брак, ако
има такъв;
3. Уверение от съответния факултет, че са положени всички изпити по
учебен план и за средния успех на студента по чл. 7, ал. 2;
4. Документи удостоверяващи брутния доход на семейството за
предходните 6 месеца (не се изисква при среден успех от 5,50 до 6,00).
Чл. 9. (1) При кандидатстване за стипендия за зимен семестър, брутният
доход е за периода март–август включително, а за летен семестър – за периода
септември–февруари включително.
(2) За брутен доход се считат всички суми получени от членовете на
семейството за предходните 6 месеца, в които се включват суми от заплати,
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включително обезщетения за временна нетрудоспособност, пенсии без
добавките за чужда помощ на лицата с трайни увреждания, обезщетения за
безработица и социални помощи, месечни добавки и месечни помощи за деца,
наеми, присъдени издръжки, хонорари, стипендии, търговия, продажба на
селскостопанска продукция, занятие, свободни професии, дивиденти от акции и
други подобни.
(3) Брутният доход се удостоверява със служебно издаден документ, в
който е посочен точен адрес за кореспонденция, идентификационния номер и
наименованието на фирмата, издала документа.
(4) Нотариално заверени декларации се приемат за доходи от наеми,
издръжки, хонорари, търговия, продажба на селскостопанска продукция,
занятие, свободни професии, дивиденти от акции и други.
(5) За безработни се признават само поддържащите редовна регистрация в
бюрата по труда през целия изискван период, включително и през периода, за
който е изплатено обезщетение от работодателя и от НОИ (РУСО). Безработните
представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за
получените обезщетения от работодателя и от НОИ (РУСО).
(6) Нулев брутен доход не се приема, с изключение на следните случаи:
1. когато работодателят посочва основанието за липса на доход;
2. студентските семейства, ако и двамата съпрузи се обучават в редовна
форма на обучение;
3. студенти, които идват от домове за деца лишени от родителски грижи и
пълни сираци.
(7) При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са
присъдени родителските права и декларация в свободен текст от студента за
получената в периода издръжка от другия родител. В случай на повторен брак
на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и
доходите на новия съпруг.
(8) За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) се
приемат декларации с нотариално заверен подпис. Такива декларации се
приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия,
занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци,
занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно
Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.
задължително се посочват и получените дивиденти. Доходът не може да бъде
по-малък от дохода върху който се осигурява собственикът на фирмата.
Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за
кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху
декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма не
извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в
който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи
на друго място, следва да представи документи като безработен.
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(9) За работещите в чужбина се представя документ от работодателя за
получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на
български език от лицензиран преводач.
(10) Земеделските производители, които реализират доход сезонно
(веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от
земеделската си продукция от настоящата (предходната) календарна година.
Когато доходът е получаван поотделно през изискваните месеци, се посочва по
месеци. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и
декларация в свободен текст с нотариално заверен подпис за размера на
получения доход от земеделската продукция. Когато не е реализиран доход от
земеделски продукти се декларира дохода върху който са внесени осигурителни
вноски.
(11) За пенсионерите се представя документ от пенсионен отдел в НОИ
(РУСО) за получените през периода пенсии по месеци. Не се включва добавката
за чужда помощ или ако е включена, размерът и се указва отделно.
(12) Документите се подават в сектор „Стипендии” – финансово-счетоводен
отдел в началото на всеки семестър, като сроковете се определят по реда на
чл. 6.
(13) Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат
необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат.
(14) Декларираният брутен доход и другите представени документи
подлежат на проверка.
Чл. 10. (1) Определените средства за стипендии за една календарна година
се разпределят по семестри, съобразно броя на стипендиантите.
(2) Методиката за определяне на средствата и броя на стипендиите е
следната:
1. (доп. от 21.03.2018 г.) От субсидията за стипендии, определена с
бюджета на ЛТУ и по чл. 1а, се приспадат:
а) сумата на изплатените до момента стипендии;
б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за
стипендии;
в) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на българските и
чуждестранни докторанти и специализанти;
г) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните
студенти;
д) сумата, необходима за изплащане на социални стипендии по чл. 2, ал. 2.
е) до 10 % за награди и помощи.
2. (доп. от 21.03.2018 г.) Останалите средства се разделят на средния
размер на стипендията и се получава общият брой на стипендиите –
диференцирано по чл. 1а, т. 1 и 2.
Чл. 11. (1) (доп. и изм. от 21.03.2018 г.) Методиката за класирането и
определянето на размера на стипендиите се основава на разпределението на
студентите по бал, както следва:
1. от средствата по чл. 1а, т. 1:
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IА група – със среден успех добър 4,00 – 4,49;
IIА група – със среден успех много добър 4,50 – 5,49;
IIIА група – със среден успех отличен 5,50 – 6,00.
2. от средствата по чл. 1а, т. 2:
IБ група – със среден успех добър 4,00 – 4,49;
IIБ група – със среден успех много добър 4,50 – 5,49;
IIIБ група – със среден успех отличен 5,50 – 6,00
(2) (изм. от 21.03.2018 г.) Размерът на стипендиите по ал. 1 не може да
бъде по-малък от 70 лв. и по-голям от 150 лв. месечно.
(3) Броят на стипендиите, които ще се отпуснат за съответния семестър се
определят пропорционално в зависимост от броя на записаните в редовно
обучение държавна поръчка студенти в регистъра на ЛТУ, по факултети и по
специалности, съобразно наличните средства и броя на правоимащите
кандидати.
(4) (изм. и доп. от 21.03.2018 г.) Комисията по чл. 3, ал. 2 определя размера
на стипендиите за всяка от групите по ал. 1, като размерът на стипендията по т. 2
не може да бъде по-нисък от размера на стипендията по т. 1 съобразно
критериите за тях и извършва класирането по низходящ ред на успеха по
факултети, специалности и образователно-квалификационни степени до
изчерпване на бройките стипендии, определени по ал. 3.
(5) При наличие на кандидати, класирани на последно място в списъка с
равен среден успех, се класират всички студенти с този успех.
(6) Класирането е окончателно.
(7) Списъците с резултатите от класирането се обявяват в интернет
страницата на ЛТУ и на информационното табло на сектор “Стипендии” –
финансово-счетоводен отдел.
(8) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Стипендиите се
изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.
СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Чл. 12. (1) Студентите могат да получават стипендии, осигурени със
средства от европейски структурни и инвестиционни фондове.
(2) За стипендиите могат да кандидатстват студенти в редовна форма на
обучение, а за тези по чл. 1, ал. 4 – всички студенти с активни студентски права,
независимо от формата на обучение.
(3) Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се
одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз
основа на предложение на министъра на образованието и науката или се
определят от Инструкция за реда и условията за изпълнение, утвърдена от
министъра на образованието и науката.
(4) Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се
определят от министъра на образованието и науката.
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(5) Студентите могат да получават едновременно стипендии, осигурени със
средства от държавния бюджет, и стипендии, осигурени със средства на
европейските структурни и инвестиционни фондове.
СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ЛТУ
Стипендия „Димитър Христов”
Чл. 13. (1) Стипендията „Димитър Христов” е учредена въз основа на акт за
дарение № 13106 – държавна обществена организация „XIII века България”,
нотариален акт № 108, том. X, дела 1567/85. Средствата за нея се набират от
отдаването под наем на апартамент, дарен от наследниците на Димитър
Христов.
(2) Въз основа на изискванията в дарението, със стипендията се удостояват
талантливи студенти от специалност „Горско стопанство”, български граждани,
приети по държавна поръчка, в редовна форма на обучение, със среден успех не
по-нисък от отличен 5,50.
(3) Броят на стипендиантите и размерът на стипендията се определят от
Факултета по горско стопанство (ФГС) по Правила за условията и реда за
удостояване на студенти от специалност “Горско стопанство” със стипендия
“Димитър Христов”, утвърдени от Академичния съвет.
(4) (изм. от 21.03.2018 г.) Размерът на стипендията не може да бъде помалък от този за група IIIБ по чл. 11, ал. 1, т. 2 и се дава за 5 месеца на семестър.
(5) (изм. от 21.03.2018 г.) Студентите, удостоени със стипендия „Димитър
Христов“ имат право да кандидатстват и за другите стипендии и награди по ПМС
№ 90/26.05.2000 г., като от стипендиите по чл. 1а имат право да получат тази от
средствата по т. 2 – за специалност от приоритетно направление.
(6) Решенията на ФГС се утвърждават от ректора, който издава заповед за
удостояване със стипендията.
СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЮРИДИЧЕСКИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ
ЛИЦА И ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЯ
Чл. 14. (1) Студентите могат да получават стипендии по договори, сключени
с бъдещи работодатели, фондации, асоциации, общини и др.
(2) Условията, редът, размерът и сроковете за получаване на стипендиите
по ал. 1 се конкретизират в договорите и се определят от донорските институции
и програми, които предоставят стипендиите, съгласувано с ЛТУ.

РАЗДЕЛ III. СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Чл. 15. (1) На чуждестранните студенти, приети за обучение по
междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или
по актове на Министерския съвет се отпускат стипендии.
(2) (изм. от 21.03.2018 г.) Месечната стипендия е в размер на 200 лв.
(3) (изм. от 21.03.2018 г.) Стипендиите на чуждестранните студенти, приети
по актове на Министерския съвет, се отпускат от началото на учебната година,
като успехът от предходните два семестъра, а за първата учебна година – от
първия семестър, не трябва да е по-нисък от добър 4,00 при положени всички
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изпити от предходните семестри по учебния план и се изплащат за 12 месеца, за
всеки месец поотделно.
(4) На студентите – граждани на държавите-членки на Европейския съюз и
на Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на
чл. 68, ал.6 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при
условията и по реда, определени за българските граждани.
(5) (изм. от 21.03.2018 г.) Студенти – чужденци, приети за обучение в Р.
България по Централноевропейската програма за обмен в университетското
образование (CEEPUS), получават месечни стипендии в размер 250 лв.
(6) Чуждестранните студенти не получават стипендии за времето, през
което отсъстват от учебните занятия по причини, непредвидени в Правилника за
дейността на ЛТУ.

РАЗДЕЛ IV. СТИПЕНДИИ НА ДОКТОРАНТИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И
ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
Чл. 16. (1) (изм. от 21.03.2018 г.) Докторантите в редовна форма на
обучение, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават
месечни стипендии в размер 500 лв.
(2) Стипендията се отпуска за 3 години.
(3) При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.
(4) Докторантите по ал. 1 получават допълнително еднократна стипендия в
следните случаи:
1. при положително решение на съвета на първичното звено за готовността
за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение – в
размер 1000 лв.;
2. при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след
завършване на тригодишния срок на обучение – в размер 1000 лв.
3. (нова от 07.11.2018 г.; в сила от 01.07.2018 г.) при положително
атестиране на докторанта от съответния факултетен съвет по чл. 2, ал. 4 от ПМС
№ 90/26.05.2000 г.
(5) Стипендиите по ал. 4 се изплащат след доклад от съответния декан и
издаване на индивидуална заповед на ректора.
Чл. 16а. (нов от 07.11.2018 г.; в сила от 01.07.2018 г.) (1) Допълнителните
стипендии на докторантите по чл. 16, ал. 4, т. 3 се разпределят между
факултетите съгласно методиката на чл. 2, ал. 6 от ПМС № 90/26.05.2000 г. и
съобразно броя на докторантите в тях и периодите на обучението им.
(2) Разпределението на средствата по ал. 1 се извършва от Комисията по
чл. 3, ал. 2 и се утвърждава от ректора.
(3) Във всеки факултет на ЛТУ, в който се обучават докторанти, се сформира
комисия, включваща представители на докторантите, която разработва
механизъм за определяне броя и размера на допълнителните стипендии във
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факултета, целящ насърчаване на образователната и научната им дейност. Броят
и размерът на допълнителните стипендии се определят въз основа на
разпределението по ал. 2 и броя на месеците, за които докторантът е атестиран
положително.
(4) Деканът утвърждава предложението на комисията по ал. 3 за размера
на допълнителната стипендия и го представя на ректора в срок до 1 месец от
положителното атестиране на докторанта.
(5) Допълнителните стипендии по чл. 16, ал. 4, т. 3 се предоставят на
положително атестираните докторанти в срок до 2 месеца след приключване на
атестацията им по чл. 17 от ППЗРАСРБ и се изплащат еднократно.
СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ
ФОНДОВЕ
Чл. 17. (1) Докторантите могат да получават стипендии, осигурени със
средства от ЕСИФ.
(2) Докторантите могат да получават едновременно стипендии, осигурени
със средства от държавния бюджет и стипендии финансирани от ЕСИФ.
(3) Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се
одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма, въз
основа на предложение на министъра на образованието и науката.

РАЗДЕЛ V. СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ И
СПЕЦИАЛИЗАНТИ
Чл. 18. (1) На чуждестранните докторанти и специализанти, приети редовна
форма на обучение в ЛТУ по силата на междуправителствени спогодби за
образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет
се отпускат стипендии.
(2) (изм. от 21.03.2018 г.) Месечната стипендия е в размер на 500 лв. за
докторанти и специализанти.
(3) Стипендията се отпуска до края на месеца, в който изтича срока на
докторантурата или специализацията.
(4) Докторантите и специализантите не получават стипендия при
удължаване на срока на докторантурата или специализацията, както и за
времето, когато не са в Р. България, с изключение на случаите, предвидени в
индивидуалния учебен план за подготовката.
(5) (отм., Д.В. бр. 19 от 2018 г., в сила от 2.03.2018 г.).

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ И ПОМОЩИ
НАГРАДИ И ПОМОЩИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
Чл. 19. (1) (изм. от 21.03.2018 г.) Ректорът може да отпуска на студенти и
докторанти награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:
1. награди за определени успехи в учебната, научноизследователската,
спортната и други дейности;
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2. помощи при тежко материално състояние.
(2) Общата сума на наградите и помощите по ал. 1 е до 10 % от одобрените
с бюджета средства за изплащане на стипендии.
(3) Предложенията за награди се правят от:
1. Академичния съвет;
2. Ректорския съвет;
3. Факултетните съвети;
4. Студентския съвет.
(4) Предложенията за награди се подават в Общата канцелария на ЛТУ.
(5) Наградите и помощите по ал. 1 се отпускат еднократно за учебен
семестър по предложение на Комисията по чл. 3, ал. 2, съгласувано със
Студентския съвет.
(6) Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на
наградите, след което публично се обявяват имената на наградените.
Чл. 20. (1) Право да кандидатстват за помощи имат учащите се в редовна
форма с държавна субсидия, които са:
1. кръгли сираци;
2. с намалена трудоспособност с 50 % и над 50 %;
3. семейни с едно или повече деца;
4. самотни майки с деца до 6-годишна възраст;
5. от семейства, в които има смъртен случай в последните 3 месеца;
6. от семейства, обект на социално подпомагане;
7. от семейства, пострадали от природни бедствия;
8. с други специфични случаи на тежко материално положение.
(2) За отпускането на помощи се представят следните документи:
1. Молба по образец с подробно изложение на основанията за отпускане
на помощ.
2. Документи, удостоверяващи и/или подкрепящи основанията:
а/ документи за доходите на семейството на студента за предходните
шест месеца преди месеца, в който е подадена молбата;
б/ решения на ТЕЛК и НЕЛК;
в/ документи от районните дирекции за социално подпомагане и от
кметствата;
г/ актове за сключен граждански брак;
д/ актове за раждане на дете;
е/ смъртни актове;
ж/ други документи.
(3) Документите за помощи се подават в Общата канцелария на ЛТУ.
Чл. 21. (1) Направените предложения за награди и молби за помощи се
разглеждат от Комисията по чл. 3, ал. 2.
(2) Комисията проверява студентското положение на предложените за
награждаване и на кандидатите за отпускане на помощи, извършва проверки за
истинността на подадените документи, изготвя протокол и прави предложение
до Ректора.
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(3) Решенията по предложенията и молбите се вземат от Комисията с
обикновено мнозинство и се оформят в доклад до ректора със списък на лицата
и размера на предлаганите помощи.
(4) Наградите и помощите се изплащат до 3 месеца, считано от края на
месеца, през който са определени.
НАГРАДИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
Чл. 22. (1) Студентите могат да получават награди, осигурени със средства
на европейските структурни и инвестиционни фондове.
(2) За наградите могат да кандидатстват студенти в редовна форма на
обучение.
(3) Размерът на наградите и условията за предоставянето им се одобрява от
Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на
предложение на министъра на образованието и науката.
(4) Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се
определят от министъра на образованието и науката.
(5) Студентите могат да получават едновременно награди, осигурени със
средства от държавния бюджет и награди, осигурени със средства на
европейските структурни и инвестиционни фондове.
НАГРАДИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ЛТУ
Чл. 23. (1) Ректорът може да отпуска награди на студенти, дипломирани с
висок успех или постигнали други високи постижения, които са свързани с
дейността на ЛТУ или съдействат за повишаване на неговия авторитет и
престиж.
(2) Редът за предлагане, разглеждане, определяне и връчване на наградите
е по чл. 19, ал. 3–6.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Членове на семейството на студента по смисъла на Правилата са
съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – бащата,
майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се,
войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на
бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).
§ 2. За трайни увреждания се приемат тези на 50 % и над 50 %.
§ 3. Правата на студентите-бащи с дете до 6-годишна възраст се ползват,
когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските
права е предоставено на бащата студент.
§ 4. В сумата на доходите на отделните членове на семейството се
включват всички получени от студента и другите членове на семейството за
предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за
временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в
страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане
доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на
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хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи;
месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;
хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото
семейство по силата на ПМС № 90/26.05.2000 г. и ученическите стипендии;
търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни
професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се
удостоверяват със съответните документи.
§ 4а. (нова от 21.03.2018 г.) Съгласуването на решенията със Студентския
съвет по изискванията на ПМС № 90/26.05.2000 г. и по тези Правила се
осъществява чрез представителите на Студентския съвет в Комисията по чл. 3,
ал. 2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Настоящите Правила влизат в сила от летния семестър на учебната
2015–2016 г., измененията и допълненията от 21.03.2018 г. – от летния семестър
на учебната 2017–2018 г., а измененията и допълненията от 07.11.2018 г. – от
01.07.2018 г.
§ 6. Контролът по спазването на реда и условията в настоящите Правила се
възлага на зам.-ректора по учебната дейност.
§ 7. Правилата са приети на заседание на Академичния съвет на
Лесотехническия университет на 09.03.2016 г. (Протокол № 3) и са допълнени и
изменени с решение на Академичния съвет на ЛТУ на 29.06.2016 г. (Протокол №
6), на 21.03.2018 г. (Протокол № 25) и на 07.11.2018 г. (Протокол № 31).
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