РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09-929/ 16.04.2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с т. 8 от
Правилата за условията и реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши училища,
утвърдени със Заповед № РД09-223/ 22.01.2021 г.,
ОДОБРЯВАМ:
Положително оценените програми за постигане на финансова устойчивост и
повишаване на оценката на предлаганото образование, предложени от висшите училища
съгласно приложението.
По бюджетите на висшите училища с одобрени програми да се предоставят
средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2021 г. в съответните размерите, определени в Постановление № 408 на Министерския
съвет от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2021 г., и в съответствие с Правилата за условията и реда за предоставянето им.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересовани лица за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министър Петър
Николов.
16.4.2021 г.

X
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev
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Приложение към Заповед № РД09-929/16.04.2021 г.
Списък на висшите училища с положително оценени програми за постигане на
финансова устойчивост и повишаване на оценката на предлаганото образование

1. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив;
2. Аграрен университет – Пловдив;
3. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София;
4. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София;
5. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
6. Висше училище по телекомуникации и пощи – София;
7. Икономически университет – Варна;
8. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София;
9. Медицински университет – Плевен;
10. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ –
София;
11. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София;
12. Национална художествена академия – София;
13. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
14. Русенски университет „Ангел Кънчев“;
15. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;
16. Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
17. Тракийски университет – Стара Загора;
18. Технически университет – Варна;
19. Технически университет – Габрово;
20. Технически университет – София;
21. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;
22. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София;
23. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София;
24. Университет по хранителни технологии – Пловдив;
25. Химикотехнологичен и металургичен университет – София;
26. Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“;
27. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград;

