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Относно: Проект на Решение за допълнение на Решение № 233 на Министерския
съвет от 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в
държавните висши училища за учебната 2019-2020 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация и в изпълнение на чл. 10, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 9, ал. 3,
т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО) представям на вниманието Ви Проект на
Решение за допълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 г. за
утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2019/2020 година.

Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 година съдържа следните
приложения с таксите за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите за
учебната 2019/2020 година:
Приложения от № 1 до № 41 към т. 1 – такси за кандидатстване и годишни такси
за обучение на студентите и докторантите - граждани на Република България, на друга
държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в
държавните висши училища през учебната 2019/2020 година.
След приемането на Решение № 233 на Министерския съвет от 25.04.2019
година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши
училища за учебната 2019/2020 г. с писмо вх. № 0408-57/28.05.2019 г. в Министерството
на образованието и науката (МОН) постъпи предложение от проф. д-р Магдалена
Миткова – ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, за допълнение на
таксите за кандидатстване и обучение в Приложение № 3 към т. 1 на РМС 233/2019
година.
Промяната се налага във връзка с Решение на Народното събрание за откриване
на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас и утвърдения брой на приеманите за обучение студенти с Решение № 241 на
Министерския съвет от 25.04.2019 г. по специалността от регулираните професии
„Медицина“, като за тях няма утвърдени такси за кандидатстване и обучение.
Съгласно Решение № 241 на Министерския съвет от 25.04.2019 г. за
утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите
училища и научните организации на Република България през учебната 2019-2020
година, определения брой студенти за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
по специалността от регулираните професии „Медицина“ е 40 (четиридесет).
Индикативният размер на годишните приходите от такси за обучение
(предложение 1 100,00 лв.) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас на
студенти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, е 44 000 лева, както и
реализирани приходи от кандидат студентските изпити по биология – 70,00 лв. и по
химия – 70,00 лв.
Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се
изготвя справка за съответствието му с него.

Проектът на Решение заедно с доклада към него са публикувани на интернет
страницата на МОН и на Портала за обществени консултации на основание чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Материалите са съгласувани по реда, указан в него, и получените становища
заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображенията за това са
приложени към настоящия доклад.
Предложеният проект на Решение на Министерския съвет не води до
въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка
по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква ,,б" от правилника.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Решение.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

