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З А П О В Е Д 

№ 188 

Пловдив,04.03.2020 г. 

На основание чл. 4, ал.9 и ал.11 от ПМС № 90/26.05.2000 г.; Правила за отпускане на 

стипендии на студенти и докторанти в УХТ – Пловдив; предложение от Студентски съвет 

при УХТ (Доклад №778/28.02.2020 г.), подкрепено от Комисията за разпределение на 

средствата за стипендии (Протокол № 1/28.02.2020 г.) и доклад от Функционалния декан  по 
ССД 

О П Р Е Д Е Л Я М 

Месечен размер и брой на стипендиите на студентите в редовна форма на обучение в 

УХТ за летния семестър на учебната 2019/2020 г., както следва: 
1. За стипендии по чл. 2, ал.1, т.1 и т. 2 от ПМС №90/2000 г.: 

- за успех от Добър (4,00) до Мн. Добър (4,99) – в размер на 70 лв. 

- за успех от Мн. Добър (5,00) до Мн. Добър (5,49) – в размер на 80 лв. 

- за успех от Отличен (5,50) до Отличен (5,99) – в размер на 90 лв. 

- за успех Отличен (6,00)– в размер на 110 лв. 

2. Броят на стипендиите, които могат да се отпускат по чл. 2, ал.1, т.1 от ПМС № 

90/2000 г. е не по-малък от 236. Броят на стипендиите, които могат да се отпускат по 

чл. 2, ал.1, т.2 от ПМС № 90/2000 г. е не по-малък от 127. 

3. За стипендиите на студенти по чл.3, ал.3, т.1 и ал. 4 от ПМС №90/26.05.200 г. – в 

размер на 120 лв.  

4. За стипендиите на студенти със значими постижения в научноизследователската, 

спортната или художественотворческата дейност – в размер на 70 лв.  

 

Контрол върху заповедта възлагам на Главния счетоводител и Функционалния декан 

по ССД.  

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Функционалния декан по ССД, 

отдел “Учебен”, отдел “ФСД” и Студентски съвет.  

 

РЕКТОР: /п/ 

/проф. д-р Пламен Моллов/  

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/ 

/Таня Диварова/ 
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