РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
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B иэпълнение на разпоредбите на Постановление № 90/26.05.2000г. на MC
за условията и реда за предаставяне на стипендии на студентите, докторантите
и специаливантите от държавните висши училища и научни организации
НАРЕ}КДАМ:
1. При условията и no реда на flMC № 90/2000 година, до настъпване на
обстоятелства, водещи дo проыяна в утвърдените С nMC № 90/2000г. и
настоящата заповед размери на стипендии, Същите да бъдат
изплащани, както Следва:
1.1. на доктарантите no чл. 7, an. 1 и чл. 8, an. 1, т. 2 — 500.00 лева
месечно;
1.2. на чуждестранните Студенти — 240.00 лева месечно.
2. При условията и no реда на ПMC № 90/2000 година и Правилата за
условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти в Русенски
унИверситет „Ангел Кънчев", до настьпване на обстоятелства, водещи до
пррмяна в утвърдените С ПMC № 90/2000г. и настоящата заповед
размери на стипендии, определени в Съответствие C изискванията на чл.
2, ал. 1, т. 1 и 2, Същите да бъдат изплащани в Русенски университет и
филиал Видин, както следва:
2.1. на студентите no чл. 3, an. 3, т. 1 — 100.00 лева месечно;
2.2. на студентите от първи до четвърти курс
120 лв.
за успех 6.00
110 лв.
за успех 5.50 - 5.99
90 лв.
за успех 5.00 - 5.49
80 лв.
за успех 4.50 - 4.99
70 лв.
за успех 4.00 —4.49
2.3 на студентите от първи до четвърти
професионални налравления.

курС

привритетните

120 лв.
за успех 6.00
110 лв.
за успех 5.50-5.99
90 лв.
за успех 5.00 - 5.49
80 лв.
за успех 4.50 -4.99
70 лв.
за успех 4.00 -4.49
3. Подлежащите на изплащане стипендии дa се изплащат на правоимащите
лица Съобразно определените с ПMC № 90/2000 година срокове за
плащане и периоди, за които се дължи изплащането на стипендиите на
отделните категории лица.

4. За изрично неуреденмте с настоящата заповед въпроси да се прилагат
съответно правилата на ПМС № 90/2000 година и Правилата за условията и
реда за предоставяне на стипендии на студенти в Русенски университет
„Ангел Кънчев".
5. Заповедта да се даведе за сведение и за изпълнение до Главния
счетавадител и сектор „Стипендии" за сведение и за изпълнение.
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УВАЖАЕМИ KOЛEГИ CTИПEHДИИTE no YCПEX ЗА ЛETEH CEMECTbP HA
2019 г. ЗА МЕСЕЦИТЕ MAPT И AПPИЛ ЩЕ БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ no
CMETKИTE HA 7.05.2019 г.
CTИПEHДИЯTA ЗА MAЙ ЩЕ БЪДЕ ПPEBEДEHA ДO 5 ЮНИ;
CTИПEHДИЯTA ЗА ЮНИ ЩЕ БЪДЕ ПPEBEДEHA ДO 5 ЮЛИ;
CTИПEHДИЯTA ЗА ЮЛИ ЩЕ БЪДЕ ПPEBEДEHA ДO 5 АВГУСТ.
MOЛЯ HE ЗАКРИВАЙТЕ БAHKOBИTE Cu CMETKИ!

