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Постановление
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на
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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 представям на вниманието Ви проект на Постановление на
Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в
държавните висши училища за учебната 2015/2016 година.
Проектът на Постановление съдържа предложение за годишните такси за
кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите за учебната 2015/2016
година, структурирано като приложения към чл. 1.
В изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование (ЗВО)
Министерският съвет утвърждава таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и

докторанти за съответната година по предложение на министъра на образованието и
науката въз основа на предложенията на държавните висши училища.
Постъпилите предложения на академичните ръководства за учебната 2015/2016
година са съобразени с ограниченията, установени в ЗВО, както следва:
- таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от
диференцираните нормативи за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91,
ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗВО;
- таксите за обучение на чуждестранните студенти – граждани на държави, които
не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от диференцираните нормативи за
издръжка на обучението.
По отношение на таксите за кандидатстване МОН също се е съобразило с
предложенията, направени от държавните висши училища.
Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е съобразен с
разпоредбата на чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни
степени за студентите, съответно по образователна и научна степен „доктор“; по форми
на обучение и по професионални направления съгласно Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от
24.06.2002 г.
Спазени са изискванията на чл. 95, ал. 6, т. 5 от ЗВО, съгласно които курсантите
във висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. Приети са
предложенията на висшите военни училища за размера на таксите за обучение на
учащите се в тях студенти и докторанти.
Годишните такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и
специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП за учебната
2015/2016 година, са определени в евро, като са приети предложенията на държавните
висши училища.
Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се
изготвя справка за съответствието му с него.
Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на Постановление е публикуван на интернет страницата на МОН,
заедно с доклада към него, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и неговата администрация. Получените становища, заедно със
справка за приетите и неприетите бележки и съображенията за това, са приложени към
настоящия доклад.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на постановление.
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