РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект

Р Е Ш Е Н И Е №……
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от…………………… 2021 г.

За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши
училища за учебната 2021/2022 година

На основание чл. 9, ал. 3, т. 7 и чл. 95, ал. 2 от Закона за висшето образование

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Утвърждава таксите за кандидатстване и годишните 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 2021/2022 година по висши училища съгласно приложения № 142.

2. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона

за висшето образование, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за
обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за
чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно приложения № 1-42.
3. Таксите за обучение по т. 2 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения
размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.

4. Средствата за компенсиране на разходите за освобождаване от такси,
извършено по реда на чл. 95, ал. 7, т. 8. от Закона за висшето образование, за учебната
2021/2022 г. се изчисляват по следната формула - средния размер на таксата за обучение
за предходните 4 години учебни години по приоритетни направления и защитени
специалности, определени по реда чл. 95, ал. 7, т. 8 от ЗВО по броя на приетите за
обучение студенти(редовна и задочна форма) по данните, предоставени от висшите
училища в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от ЗВО, индексирана с процента на
увеличение на средствата за издръжка на обучение определени, съгласно чл. 91, ал. 2, т.
1-3 от ЗВО за бюджетната 2021 г. спрямо 2020 г.
5. Изпълнението на решението се възлага на държавните висши училища в
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Република България.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/БОЙКО БОРИСОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН:

/АЛБЕНА МИХАЙЛОВА/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”:
/ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ/

