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З  А  П  О  В  Е  Д 
гр. Пловдив, 21.10.2011г. 

 

 На  основание  ПМС  № 90 / 20.05.2000 година  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  20.10.2011 г. 

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

 
1.За ПЪРВИ  СЕМЕСТЪР  на  учебната  2011/ 2012 година определям 

   стипендии на студенти по вид и брой както следва: 

                                                                           Месечен         Брой  на 

                                                                           размер на       стипендиите 

                                                                           стипендиите 

                                                                        ===================== 

1.1.  Чуждестранни студенти                             90лв.-    без ограничения 

1.2.  Докторанти                                                450лв.-    без ограничения 

1.3.  Несемейни студенти без 

        двама родители,студенти 

        инвалиди над 70%,студенти с двама 

        родители инвалиди над 70%                    120лв. -  без ограничения 

1.4.  Студентки с деца  до 6 год.                      120лв. -  без ограничения 

1.5.  Студенти-български граждани                120лв. -  1290    броя 

        класирани по общия ред                             

2. Видът  на  документите  и  критериите  за получаване на стипендии 

        са  както следва: 

2.1. За студентите по точка 1.1. : първи курс – Молба-декларация с 

отразено от съответната инспекторка по кое Постановление на 

МС е записан студентът; за всички останали курсове – освен 

Постановлението на МС се изисква и успех не по-нисък от 

Добър (4.00) 

2.2. За студентите по  точка 1.3. и 1.4. включително:        



        Молба - декларация (по образец)  заверена  от  отдел  „Учебен”  –  

отразяваща студентското положение на студента, както и                                                                                                                             

документ доказващ съответното  предимство.За тези студенти 

успех не се изисква.  

2.2. За студентите по точка 1.5.: 

Молба – декларация (по образец)  заверена   от отдел „Учебен” с 

отразен  успех  за  предишните  два   семестъра   и  с  приложени  

документи,  удостоверяващи  дохода на членовете на  

семейството  или  документи  за неработещи и неполучаващи 

доход  членове на семейството  за период от  6 месеца – от месец 

АПРИЛ 2011 год.  до  месец СЕПТЕМВРИ 2011 год. 

включително. 

Минимален праг на доходите на член от семейството – 

85.00лева. 

В класирането да се включват само студенти с успех Добър(4) и 

по-висок, обучаващи  се  в  Университета редовна форма на обучение. 

На студенти с неположен изпит успех не се изчислява. 

Класирането се извършва по низходящ ред  на база индекс 

получен по формулата: 
                    МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА        +   УСПЕХ

2
 

                     ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО 

 За   награди  и  помощи   да   се   ползва   остатъка   до  10%  от 

общата  сума  на  стипендиите. 

 Документите за кандидатстване за стипендии, докладите за 

награди и молбите за еднократни социални помощи да  се  приемат в 

стая  № 133   в   Ректората   на   Университета   от  24.10.2011год.    до 

24.11.2011.год. включително. 

 Класирането да се извърши на 25.11.2011год. 

 

 Препис  от настоящата  заповед да се връчи на организатор СБВ, 

пом.-ректор, гл.счетоводител, началник отдел „Учебен” и 

председателя на Студентски съвет за сведение и изпълнение. 

 Заповедта   да   се   сведе   до   знанието  на  всички  студенти  от 

Университета чрез разлепване на таблата за информация. 

                 
 
 


