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УТВЪРЖДАВАМ: 

Ректор:          П 

            /проф. Пламен Моллов/ 

 

 
М Е Х А Н И З Ъ М 

за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии 

на докторантите в Стопански факултет 

 

1. Настоящият механизъм определя процедурата за разпределяне на 

средствата, предоставени за допълнителни стипендии на докторантите в 

Стопански факултет съгласно ПМС № 212 от 01.07.2021 г. и ПМС № 90 от 

26.05.2000 г.  

2. За допълнителни стипендии могат да кандидатстват всички докторанти 

в редовна форма на обучение, които удовлетворяват следните минимални 

изисквания: 

2.1. имат положителна атестация получена след 01.07.2018 г., за която не е 

отпускана допълнителна стипендия съгласно чл. 2 (4) от ПМС 90/2000 г.; 

2.2. не са получавали възнаграждение по НП „Млади учени и 

постдокторанти“ в периода на атестацията, с която кандидатстват по т. 2.1; 

2.3. имат една публикация във връзка с дисертационната си работа; 

2.4. успехът от положените до момента изпити по дисциплините от 

индивидуалния им  учебен план не е по-нисък от Много добър (5,00). 

3. Кандидатстването за допълнителни стипендии се осъществява чрез 

подаване на заявление по образец (Приложение 1) до Декана на Стопански 

факултет до 29.10.2021 г. 
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4. Класирането на кандидатите се извършва от комисия по чл. 6 ал. 1 от 

„Правилата за разпределение на средствата за допълнителни стипендии между 

структурните звена на УХТ“ в съответствие с изпълнението на критериите 

посочени в т. 2. 

5. Размерът на допълнителните стипендии за съответната година се 

определя, като сумата на отпуснатите финансови средства за допълнителни 

стипендии на докторантите в Стопански факултет се раздели на броя на 

класираните кандидати. 

6. Класирането на докторантите и размерът на допълнителните стипендии 

се утвърждават от Ректора на УХТ до края на месец ноември на съответната 

година. 

7. Допълнителните стипендии на докторантите в Стопански факултет се 

изплащат еднократно в рамките на текущата година. 

 

 

Проф. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева  .............П.................... 

         Декан на Стопански факултет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


