
          
 

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ–ГАБРОВО 
 

 
З А П О В Е Д   

 
  №  З-01-536 

гр. Габрово, 10.12.2021 г. 
 

 
На основание ПМС № 370/04.11.2021 г. и Решение на Академичния съвет на Технически 

университет – Габрово, Протокол № 3/30.11.2021 г. за предоставяне на допълнителни средства 
на студентите за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19, 

 
  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

Да бъде предоставена еднократна парична помощ на действащи студенти (без прекъснали 
и отстранени) в редовна форма на обучение, държавна поръчка, които към м. 12.2021 г. се 
обучават в Технически университет-Габрово и Технически колеж-Ловеч, както следва: 

 
1. Първа група – студенти, които към месец декември 2021 г. не получават стипендия на 

основание ПМС № 90/26.05.2000 г. и отговарят на следните критерии: 
Несемейни суденти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама 
родители с трайни увреждания, студенти с един родител, който е с трайни увреждания, 
студенти, които са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – 
настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана 
институция и студентките майки и студентите бащи с деца до 6-годишна възраст - без 
изискване за размер на доходи за член от семейството. 

2. Втора група – студенти, които към месец декември 2021 г. получават стипендия  на 
основание ПМС № 90/26.05.2000 г. -  без изискване за размер на доходи за член от семейството. 

3. Трета група - студенти, които не попадат в изброените в т.1 и т.2, и които към месец 
декември 2021 г. не получават стипендия на основание ПМС № 90/26.05.2000 г. се класират в 
зависимост от дохода на член от семейството, като се започва от най-ниския доход до 
изчерпване на финансовия ресурс. 
       4. Помощите, които ще бъдат изплатени на студентите, посочени в т.1, т.2 и т.3 са в размер 
на 60,00 лева. 

 
5. Документи при кандидатстване. 

 5.1. Студентите от Първа група - Несемейни суденти без двама родители, студенти с 
трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с един родител, 
който е с трайни увреждания, студенти, които са с предприета мярка за закрила по реда на 
Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен 
тип или специализирана институция и студентките майки и студентите бащи с деца до 6-
годишна възраст представят: 

- Заявление за еднократна помощ – закупено от книжарницата на Технически университет, 
или изтеглено от сайта www.tugab.bg - Секция студенти, стипендии – Заявление за еднократна 
помощ. 

-  IBAN - Номер на банкова сметка - задължително на името на студента, в български лева, 
открита в банка в страната. 

 
 
 
 
 
 

http://www.tugab.bg/


 
 
 
5.2. Студентите от Втора група - които към месец декември 2021 г. получават стипендия 

на основание ПМС № 90/26.05.2000 г.: не представят документи за кандидатстване. 
 

5.3. Студентите от Трета група - които не попадат в изброените в т.1 и т.2, и които към 
месец декември 2021 г. не получават стипендия на основание ПМС № 90/26.05.2000 г. 
представят: 

- Заявление за еднократна помощ – закупено от книжарницата на Технически университет, 
или изтеглено от сайта www.tugab.bg - Секция студенти, стипендии – Заявление за еднократна 
помощ. 

- Доходи на семейството за периода от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. Доходите , които 
трябва да бъдат представени са същите, които се представят при кандидатстване за стипендия 
/вж. Правила за отпускане на държавни стипендии в ТУ-Габрово – стипендия по доход/. 

-  IBAN - Номер на банкова сметка - задължително на името на студента, в български лева, 
открита в банка в страната. 

 
6. Документи за кандидатстване да се приемат от студенти на ТУ-Габрово и ТК-Ловеч.  

Представят се в Деловодство на ТУ-Габрово, стая 3109 Ректорат или изпращат по 
пощата/куриер на следния адрес: 

 
Технически университет- Габрово 
Деловодство - Комисия по стипендии 
ул. „Хаджи Димитър“ - 4 
5300 гр. Габрово 
 

7. Документи да се приемат в периода от 15.12.2021 г. до 20.01.2022 г. включително. 
 

8. Уверения за студентски статус издавани от факултетни канцеларии - да бъдат предавани 
по служебен път, без да се изискват от студентите. 

 
9. На Класиране подлежат само студенти от Трета група  - студенти, които не попадат в т.1 

и т.2, и които към месец декември 2021 г. не получават стипендия на основание ПМС № 
90/26.05.2000 г. Класират се в зависимост от дохода на член от семейството, като се започва от 
най-ниския доход до изчерпване на финансовия ресурс. Обявяване на класирането:25.01.2022 г. 

 
10. Класирането да се извърши от Комисия, съставена от членове на Студентски съвет, 

определена в допълнителна моя заповед.  
 
11. Изплащане на сумите – до 14.02.2022 г.  

 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Зам.-ректор УД, Директор на ТК-Ловеч, 

Студентски съвет – гр. Габрово, Студентски съвет – гр. Ловеч, финансов мениджър и 
счетоводител по стипендиите, за сведение и изпълнение. 
         
 
 
                           / П / 
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ 
Ректор на Технически университет-Габрово 
 
 

http://www.tugab.bg/

