
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

З А П О В Е Д

гр. Пловдив, 202] г.

На основание ПМС № 90/20.05.2000 г. за условията и реда на предоставяне на 
стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши 
училища и научни организации и предложение на Студентски съвет при ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и СБК с протокол от 15.02.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. За втори семестър на учебната 2020/2021 година определям стипендии на 
студенти, приети на места, субсидирани от държавата по вид и брой, както следва:

Месечен размер Брои на
на стипендиите стипендиите

1.1. Чуждестранни студенти 240 лв. - без ограничения
1.2. Докторанти
1.3. Несемейни студенти без двама 

родители, студенти инвалиди над 
70%, студенти с двама родители 
инвалиди над 70%, студенти с един

500 лв. - без ограничения

родител инвалид над 70% 160 лв. - без ограничения
1.4. Студентки с деца до 6 год.
1.5. Студенги-български граждани, 

класирани по общия ред и с

160 лв. - без ограничения

успех Отличен 6.00 
1.6. Студенти, обучаващи се в 

приоритетни професионални

160 лв. - 1251 студенти

направления 160 лв. - 673 студенти
2. Вид на документите и критериите за получаване на стипендии, както следва:

2.1. От т. 1.1. до т. 1.4. включително студентите представят документи за 
предимството.

2.2. За студентите по т. 1.5.:
- Документи, удостоверяващи дохода на членовете на семейството за периода 
от 6 месеца (последните 6 получени брутни заплати) и студенти с успех 
Отличен 6.00 -  кандидатстване онлайн.



2.3. За студентите по т. 1.6.:
- „Среден семестриален успех“ -  кандидатстване онлайн.

2.4. Стипендиите по т. 2.3. се получават независимо дали студентът получава 
друга стипендия по реда на това постановление.

В класирането да се включват само студенти с успех Добър 4.00 и по-висок, 
обучаващи се в Университета в редовна форма на обучение. На студенти с неположен 
изпит успех не се изчислява. При изчисляването на общия успех за стипендии за втория 
семестър на учебната 2020/2021 г. да не се включват учебните дисциплини, по които не 
са проведени планираните по учебно разписание присъствени практически упражнения 
през първия семестър на учебната 2020/2021 г. (съгласно решение №21 на АС от 
25.01.2021 г.).

Класирането се извършва по низходящ ред на база индекс, получен по формулата:

Кандидатстване - от 22.02.2021 г. до 12.03.2021 г.
Класиране - 13.03.2021 г.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заместник-ректора проф. д.п.н. 
Румяна Танкова, главния счетоводител, началника на отдел „Учебен“, счетоводител - 
стипендии и председателя на Студентски съвет за сведение и изпълнение.

Заповедта да се сведе до знанието на всички студенти от Университета за 
информация на сайта на Университета.

ПРОФ. Д-Р РУМЕН МЛАДЕНОВ
Ректор на Пловдивския университет „ Паисий Хилендарски “

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА + УСПЕХ3 
ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО


