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Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите "живеят поотделно или в български общности в чужбина" се
заменят с "пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава".

§ 2. В чл. 2, т. 2 думите "курсовете по български език" се заменят с "кандидат-студентски
курсове".

§ 3. В чл. 3 думата "Агенцията" се заменя с "Държавната агенция".
§ 4. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Министърът на образованието и науката ежегодно предлага на Министерския

съвет за утвърждаване до 1000 места извън броя на приеманите за обучение студенти по чл. 9, ал.
3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование, в рамките на утвърдения капацитет на
висшето училище, за пълен курс на обучение на студенти в редовна форма в български държавни
висши училища, предназначени за лицата по чл. 1, ал. 1.

(2) Броят на приеманите за обучение студенти по ал. 1 се разпределя по висши училища,
области на висше образование, професионални направления, образователно-квалификационни
степени и специалности.

(3) Министерството на образованието и науката осигурява ежегодно до 15 места в
рамките на местата по ал. 1 за пълен курс на обучение на студенти в редовна форма в български
държавни висши училища, предназначени за чуждестранни граждани от българска народност,
които са:

1. класирани на първо място на национални олимпиади по български език и литература в
съответните страни, завършващи средно образование в годината, в която се провежда
олимпиадата;

2. завършващи средно образование в годината на кандидатстване и са първенци на
випуски на:

а) Болградската гимназия "Г. С. Раковски" - гр. Болград, Одеска област, и Приморския
украинско-български многопрофилен лицей - гр. Приморск, Запорожска област, Украйна;

б) Българския теоретичен лицей "Васил Левски" - гр. Кишинев, и Музикалния колеж
"Щефан Няга" в с. Твърдица, Република Молдова;

в) Гимназията "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Димитровград, и Гимназията в гр.
Босилеград, Република Сърбия;

г) Българския теоретичен лицей - гр. Букурещ, и Теоретичния лицей - с. Дудещи Веки,
окръг Тимиш, Румъния;

д) Училището за национално възраждане - гр. Павлодар, Република Казахстан;
3. първите трима абсолвенти, завършили с най-висок успех Тараклийския държавен

университет "Григорий Цамблак" - гр. Тараклия, Република Молдова, на
образователно-квалификационна степен "бакалавър", за обучение в
образователно-квалификационната степен "магистър".

(4) Предложенията и документите за кандидатите за обучение на лицата по ал. 3 се
представят в Министерството на образованието и науката от ръководителите на съответните
училища до 30 юни.



(5) Обучението на лицата по ал. 3 се извършва по избрани от кандидатите и предложени
от ръководителите на училища специалности и висши училища с изключение на специалностите
от професионалните направления "Медицина", "Стоматология", "Фармация", "Спорт" и от
областта на висше образование "Изкуства".

(6) Министърът на образованието и науката определя при необходимост различен ред за
прием по ал. 1 и 3 за отделни български общности и лица."

§ 5. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Министърът на образованието и науката ежегодно предлага на Министерския

съвет за утвърждаване до 20 места извън броя на приеманите за обучение докторанти по чл. 9, ал.
3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование за пълен курс на обучение на докторанти в
редовна форма в български държавни висши училища, предназначени за лицата по чл. 1, ал. 1.

(2) Броят на приеманите за обучение докторанти по ал. 1 се разпределя по висши
училища, професионални направления и докторски програми.

(3) Министерството на образованието и науката осигурява ежегодно до 120 месеца
следдипломна специализация в български държавни висши училища и научни организации,
предназначени за повишаване на квалификацията на лицата по чл. 1, ал. 1."

§ 6. Създава се чл. 5а:
"Чл. 5а. (1) Приемането на студенти, докторанти и специализанти на местата по чл. 4, ал.

1 и 3 и чл. 5, ал. 1 и 3 се извършва от постоянна междуведомствена комисия, създадена с решение
на Министерския съвет.

(2) Приемът се осъществява въз основа на:
1. приложимите нормативни актове;
2. правила за работа на постоянната комисия, утвърдени от министъра на образованието

и науката.
(3) Министърът на образованието и науката определя при необходимост различен ред за

прием на отделни български общности и лица.
(4) Средствата за издръжка на обучението на студентите, докторантите и

специализантите, приети по реда на това постановление, се осигуряват за сметка на държавния
бюджет, като те заплащат такси за обучение в размера, определен за българските граждани, освен
ако в международен договор е предвидено друго."

§ 7. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. Министерството на образованието и науката осигурява за обучението зад граница

на лица от българска народност познавателни книжки, учебници, учебни помагала и учебни
комплекти в съответствие с получените заявки и съобразно средствата, предвидени в бюджета на
Министерството на образованието и науката за реализиране на дейността за съответната година."

§ 8. В чл. 8а, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите "Сърбия и Черна гора" се заменят с "Република Сърбия,

Черна гора".
2. В изречение второ думите "Националния център за отдих, възстановяване и спорт" се

заменят с "Министерството на образованието и науката".
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "Лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и 5, по чл. 5, ал. 1" се заменят с "Лицата по чл.

4, ал. 1 и 3, чл. 5, ал. 1 и 3".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Средствата за стипендии и разходите за обучение на студентите по чл. 4, ал. 1 и 3 и

на докторантите по чл. 5, ал. 1 се осигуряват от бюджетите на съответните висши училища."
3. В ал. 4 думите "чл. 5, ал. 1" се заменят с "чл. 5, ал. 3".


