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2017 г.,

гр . Шумен
На основание чл . 4, ал . 1 от ПМС Ns 90 / 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на
студентите и докторантите от държавните висши училища и научни организации

ОБЯВЯВАМ
условията и критериите за предоставяне на стилендии на студентите в Шуменския университет "Епископ
Константин Преславски" за летния семестьр на учебната 2016/2017 г .
СТИПЕНДИЯ СЕ ОТПУСКА ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС (ПМС
N990/26.05.2000 г., чл . 4, ал . 3).
Документи за стипендия могат да подават всички студенти в редовна форма на обучение с всички
положени изпити , включително и условните (с изключение на студенти в редовна форма на обучение, приети по
чл . 21, ал .2 от ЗВО-платено обучение).
I. Необходими документи :

1. Молба-декларация (закупува се от К-1, книжарница „Графит" и К-2, ст. 100), на която се заверява
успехът - не по-нисък отДобър 4.00 - от предходните два семесrьра (за първи курс от първия семестьр).
2. Копие на банкова сметка , която задължително трябва да е на името на съответния студент.
З . Документи за доходите на семейството за периода август 2016 г. - януари 2017 г. ( включително ):
а) за родителите :
от заплати (служебните бележки от държавните предприятия и от частните фирми да имат
изходящ номер), пенсии, месечни добавки и помощи за деца, наеми, хонорари , тьрговия ,
продажби на селскостопанска продукция и други ;
за безработни - документ от Бюрото по труда, от Кметството по местоживеене или нотари an но
заверена декларация за безработен родител , нерегистриран в Бюро по труда;
за починал родител - ксерокопие от смъртен акт и документ за получаваната наследствена пенсия .
б) за братя и сестрн : лод 18 години учащи се и над 18 години - студенти - служебна бележка или
уверение ;
4. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, С УСПЕХ ОТЛИЧЕН 5.50 - 6.00, ПРЕДСТАВЯТ САМО ЗАВЕРЕНА
МОЛБА- ДЕКЛАРАЦИЯ, без придружаващи ги документи за доход .
II. Категории стипендии :

1. Целогодишни стипендии за :
а) несемейни студенти без двама родители ;
б) студенти инвan иди и студенти с двама родители инвan иди ;
в) студенти с един починan родител, а живият родител е инвan ид;
г) майки или бащи с деца до 6-годишна възраст.
2. Стипендии по коефициент, включващ доход и успех .
III. Разпдеделение на стипендиите :

1. При разпределението на стипендиите ще бъде приложен квотен принцип по факултети и специалности .
2. Класирането на всички студенти се извършва по низходящ ред в рамките на съответния факултет и
съответната специ an ност в зависимост от получения коефициент, включващ двата показателя (ло II. 3).

Документи за стипендия за летния семестър на учебната 2016/2017 година за студентите ,
обучаващи се в ДИКПО — Варна и Колеж — Добрич ще се приемат от 8 февруари до 10 март 2017 г.
(вкл .)
Документи без доход няма да бъдат прнемани , поради факта , че не е възможно семейство без доход
да издържа студент в редовна форма на обучение .
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