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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 Решение на Министерския 

съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища 

за учебната 2023/2024 година.  

Проектът на Решение съдържа предложение за годишните такси за кандидатстване и за 

обучение на студентите и докторантите за учебната 2023/2024 година, структурирано като 

приложения към чл. 1.  

Относно: Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за 

кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 

2023/2024 година 



 

 

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 и научните организации.  

Постъпилите предложения на академичните ръководства за учебната 2023/2024 година 

са съобразени с ограниченията, установени в ЗВО, както следва: 

- таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от средствата 

за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 и т. 3 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 размера на таксата по чл. 95, ал. 4 от ЗВО за 

съответното професионално направление или специалност от регулираните професии. 

- таксите за обучение на чуждестранните докторанти и специализанти – 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 чл. 91, ал. 3, т. 1 по професионални направления. 

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. 7, т. 5 от ЗВО, съгласно които курсантите във 

висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. Приети са предложенията на 

държавните висши военни училища за размера на таксите за кандидатстване и 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 2023/2024 година са 

определени в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища. 

Предложеният проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за 

кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година ще 

обхване над 148 000 брой учащи, в т.ч. 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна 

форма на обучение.  

В държавните висши военни училища средният брой учащи е 6400. 

Съгласно предложенията в проекта на Решение средният  размер на таксата за обучение 

за учебната 2023/2024 година е 1050 лева, а средният размер на таксата за кандидатстване е                 

50 лева. 



 

 

В държавните висши училища средният размер на таксите за обучение на студенти е, 

както следва: 

- За специалностите от област „Педагогически науки“ -  780 лв. 

- За специалностите от област „Хуманитарни науки“ – 750 лв. 

- За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. 

- За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и 

„Технически науки“ - 870 лв. 

- За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв. 

- За специалностите от област „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв. 

- За специалностите от област „ Изкуства“ – 1450 лв. 

Средната  годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в 

размер на 1300 лв. 

Средният размер на таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер 

на 40 лева при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 

2023/2024 година. 

            Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя 

справка за съответствието му с него. 

В съответствие с  чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация проектът на Решение, заедно с доклада към него, е публикуван на 

електронната страница на Министерството на образованието и науката и на Портала за 

обществени консултации. 

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. 

Проектът на акт не води до изменения  в целевите стойности на показателите за 

изпълнение на бюджетните програми, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат 

на бюджет на Министерството на образованието и науката. 

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. 

 

 

 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 


