
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на 
граждани на Република Македония за студенти в държавните висши 

училища на Република България  
Обн. - ДВ, бр. 42 от 27.05.1997 г.; в сила от 27.05.1997 г.; изм., бр. 72 от 

13.08.1999 г.; изм., бр. 101 от 29.10.2002 г.; в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 79 
от 06.10.2009 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.  

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  
ПОСТАНОВИ: 
Чл. 1. С постановлението се определят условията и редът за приемане на 

граждани на Република Македония, живеещи постоянно на територията на 
републиката, за студенти в Република България.  

Чл. 2. (1) Дейността по чл. 1 включва обучение на студенти в държавните 
висши училища на Република България.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.) Министерството на образованието и 
науката организира и координира дейността по ал. 1 във взаимодействие с 
Министерството на външните работи. 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.) (1) 
Министерството на образованието и науката ежегодно осигурява до 150 места, 
субсидирани от държавата, за приемане на граждани на Република Македония 
за студенти за пълен курс на обучение в държавните висши училища на 
Република България.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Министърът на образованието и науката 
определя условията и реда за кандидатстване и за приемане на студентите по 
ал. 1. 

(3) Студентите, приети при условията и по реда на ал. 1 и 2, заплащат 
такси за обучението си в размера, определен за студентите - български 
граждани. 

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.).  
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г., изм., бр. 101 от 2002 г., в сила от 

01.01.2002 г.) Средствата за стипендии и разходите за обучение на студентите 
по чл. 3 се осигуряват от бюджетите на съответните висши училища.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
§ 1. Гражданите на Република Македония, приети за студенти в 

българските държавни висши училища до влизането в сила на постановлението, 
продължават обучението си при условията, при които са приети.  

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.) Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и науката.  

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.) Постановлението се приема на основание 
чл. 9, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 95, ал. 6 от Закона за висшето образование.  

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в 
"Държавен вестник".  
Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на 

МС от 08.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на 
Министерството на младежта и спорта  

(ДВ, бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) 
§ 15. В Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за 

приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните 
висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм. и доп., 



бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г. и бр. 79 от 2009 г.) навсякъде думите 
„образованието, младежта и науката" се заменят с „образованието и науката".  


