ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за
кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.
(обн., ДВ, бр. 42 от 2010 г.; изм., бр. 57 от 2010 г.)
Обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г., в сила от 24.09.2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
"(1) Определя годишните такси за обучение на студентите - граждани на
Република България, на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, приети в държавните висши училища преди учебната 2007 2008 г., съгласно приложение № 39."
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 2. Създава се приложение № 39 към чл. 2, ал. 1:

"Приложение № 39 към чл. 2, ал. 1
Годишни такси за обучение на студентите, приети преди учебната 2007 - 2008 г.
(Лева)
№ по
ред
1
1.

2.

3.

Наименование на професионалните направления съгласно
Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
2
Теория и управление на образованието
Педагогика
Педагогика на обучението по…
Икономика
Туризъм
Администрация и управление
Филология
История и археология
Философия
Религия и теология
Психология
Социология, антропология и наука за културата
Социални дейности
Политически науки
Обществени комуникации и информационни науки
Право
Физически науки
Химически науки
Биологически науки
Науки за земята
Математика
Информатика и компютърни науки
Машинно инженерство

Редовно
обучение
3
266

Задочно обучение
4
140

327

166

354

180

4.

5.

6.

7.

Електротехника, електроника и автоматика
Комуникационна и компютърна техника
Енергетика
Транспорт, корабоплаване и авиация
Материали и материалознание
Архитектура, строителство и геодезия
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Металургия
Химични технологии
Биотехнологии
Хранителни технологии
Общо инженерство
Горско стопанство
Растениевъдство
Растителна защита
Животновъдство
Ветеринарна медицина
Медицина
Дентална медицина
Фармация
Обществено здраве
Здравни грижи
Спорт
Теория на изкуствата
Изобразително изкуство
Музикално и танцово изкуство
Театрално и филмово изкуство
Национална сигурност

393

200

473

240

433

220

353

176

"
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. По-високият размер на вноската за първия семестър, платен от студентите по
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване
на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2010 - 2011 г. преди влизането в сила на това постановление, се възстановява или се
прихваща от размера на вноската за втория семестър до плащане на пълния размер на
годишната такса за обучение.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".

