
 
ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ–ГАБРОВО 

 

 
З А П О В Е Д   

 

  №  З-01-61 
гр. Габрово,  18.02.2022 г. 

 
 
На основание чл. 4, ал. 8 от ПМС № 90/ 26.05.2000 г., за условията и реда за предоставяне 

на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и 
научни организации, и по реда на приетите от Академичен съвет „Правила за отпускане на 
държавни стипендии в Технически университет – Габрово”, 

  
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

През летния семестър на учебната 2021/2022 година да се изплащат месечни стипендии на 
студенти и докторанти редовно обучение държавна поръчка, както следва: 
 

1. Стипендии по чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 7 от ПМС № 90/2000 г. по показател „среден 
семестриален успех” и/или „месечен доход на член от семейството на студента” на студенти обучаващи 
се във всички професионални направления в следните размери: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Стипендии по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС № 90/2000 г. само по показател „среден семестриален 

успех” на студенти обучаващи се в приоритетни професионални направления в следните размери: 
 
 
 
 
 
          

3.  Класирането за приоритетни стипендии се извършва съгласно чл. 7, ал. 3 от Правилата за 
отпускане на държавни стипендии в Технически университет- Габрово.  
 

4.  Стипендии на докторанти - в размер 500 лв. 
 
5. Общият брой на отпуснатите стипендии по точки от 1 до 4 да  бъде до 540 месечно включващи    

ТУ-Габрово и ТК-Ловеч. 
 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на Зам.-ректор УД, финансов мениджър, 
счетоводител по стипендиите, комисиите по стипендии в ТУ-Габрово и ТК-Ловеч, за сведение и 
изпълнение. 
         
 
/ П / 
 
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ 
Ректор на Технически университет-Габрово 
 

Вид стипендия успех размер в лв. 
Успех 6,00 180 
Успех 5,50 - 5,99 150 
Успех и доход 4,00 - 5,49 130 
Майки/баши с деца Не се изисква 130 
ТЕЛК/Сираци Не се изисква 130 
Чуждестранни  4,00 - 6,00 240 

Вид стипендия успех размер в лв. 
Приоритетни специалности 6,00 180 
Приоритетни специалности 5,50 - 5,99 150 
Приоритетни специалности 4,00 – 5,49 130 


