
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   162 на МС от  20.06.2001 г. за определяне на
диференцирани  нормативи  за  издръжка  на  обучението  за  един
студент по професионални направления

Обн., ДВ, бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 81 от 17.09.2004 г.,
в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 32 от 12.04.2005 г., доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. и
доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г. за студентите, приети през учебната
2007 - 2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм., бр.
62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2014 г., доп., бр.
69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.,  в  сила  от
1.01.2017  г.;  изм.  с  Решение    9393  на  ВАС  на  РБ  от  14.07.2017  г.  -  бр.  93  от
21.11.2017  г.,  в  сила  от  21.11.2017  г.;  изм.  и  доп.,  бр.  12  от  6.02.2018  г.,  в  сила  от
21.11.2017 г., изм., бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 9 от 31.01.2020 г.,
в  сила  от  1.01.2020  г.,  бр.  19  от  5.03.2021  г.,  в  сила  от  1.01.2021  г.,  бр.  23  от
22.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл.  1.  (Предишен  текст  на  член  единствен,  изм.  -  ДВ,  бр.  81  от  2004  г.)  Определя
диференцирани  нормативи  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент  по
професионални направления, както следва:

1. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2014 г., бр. 10 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 9 от 2020 г.,  в
сила от 1.01.2020 г.) "Икономика",  "Администрация  и  управление",  "Туризъм" - базовия
норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,60;

2. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.01.2020 г.)
"Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология",
"Философия",  "Религия  и  теология",  "Психология",  "Социални  дейности",  "Право",
"Обществени  комуникации  и  информационни  науки",  "Политически  науки"  -  базовия
норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,00;

3. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 15 от 2014 г., бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017
г.; изм. с Решение   9393 на ВАС на РБ - бр.  93 от 2017 г.; изм.,  бр.  12 от 2018 г.,  в
сила  от  21.11.2017  г.,  бр.  9  от  2020  г.,  в  сила  от  1.01.2020  г.)  "Математика",
"Информатика  и  компютърни  науки",  "Биологически  науки",  "Химически  науки"  ,
"Физически  науки",  "Науки  за  земята",  "Електротехника,  електроника  и  автоматика",
"Машинно  инженерство",  "Комуникационна  и  компютърна  техника",  "Енергетика",
"Транспорт,  корабоплаване  и  авиация",  "Архитектура,  строителство  и  геодезия",
"Проучване,  добив  и  обработка  на  полезни  изкопаеми",  "Металургия",  "Химични
технологии",  "Биотехнологии",  "Хранителни  технологии",  "Горско  стопанство",  "Общо
инженерство"  и  "Материали  и  материалознание"  -  базовия  норматив  за  издръжка  на
обучението за един студент, умножен по коефициент 3,00;

4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 9 от 2020 г., в сила
от 1.01.2020 г., бр. 19 от 2021 г., в сила от 1.01.2021 г.) "Растениевъдство", "Растителна
защита"  и  "Животновъдство"  -  базовия  норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един
студент, умножен по коефициент 5,30;

5.  (Изм.  -  ДВ,  бр.  32  от  2005 г.,  доп.,  бр.  94 от 2005  г.,  изм.,  бр.  49  от  2007  г.)  "Спорт"  -
базовия норматив за издръжка на обучението за един  студент,  умножен  по  коефициент
6,20;

6. (Изм. и  доп.  -  ДВ,  бр.  49  от  2007 г.,  изм.,  бр.  7 от 2017 г.,  в  сила  от 1.01.2017 г.; изм.  с
Решение    9393 на  ВАС  на  РБ  - бр.  93 от 2017 г.; изм.,  бр.  12  от  2018  г.,  в  сила  от
21.11.2017  г.,  бр.  23  от  2022  г.  ,  в  сила  от  1.01.2022  г.)  "Музикално  и  танцово



изкуство",  "Театрално  и  филмово  изкуство",  "Теория  на  изкуствата"  и  "Изобразителни
изкуства" - базовия норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент,  умножен  по
коефициент 7,20;

7. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.01.2020 г.)
"Национална сигурност" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент,
умножен  по  коефициент  3,00,  с  изключение  на  провежданото  обучение  от  военните
академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81;

8. (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.; изм. с Решение
  9393 на ВАС на РБ - бр. 93 от 2017 г.; изм., бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г.)
"Медицина",  "Стоматология"  и  "Фармация"  -  базовия  норматив  за  издръжка  на
обучението за един студент, умножен по коефициент 8,50;

9. (Предишна т. 8  -  ДВ,  бр.  49  от  2007 г.) "Военно  дело" - базовия  норматив  за  издръжка  на
обучението за един студент, умножен по коефициент 10,57;

10. (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) "Ветеринарна медицина" - базовия норматив за издръжка на
обучението за един студент, умножен по коефициент 6,50;

11. (Нова – ДВ, бр. 15 от 2014 г., изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 9 от 2020
г.,  в  сила  от  1.01.2020  г.)  "Педагогика",  "Педагогика  на  обучението  по…",  "Теория  и
управление на образованието" - базовия норматив за  издръжка  на  обучението  за  един
студент, умножен по коефициент 1,60;

12. (Нова – ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.; отм. с Решение   9393 на ВАС на РБ
- бр. 93 от 2017 г.; нова, бр. 12 от 2018 г., в сила от 21.11.2017 г., изм., бр.  9 от 2020
г.,  в  сила  от  1.01.2020  г.)  "Обществено  здраве"  –  базовия  норматив  за  издръжка  на
обучението за един студент, умножен по коефициент 2,50;

13. (Нова – ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.; отм. с Решение   9393 на ВАС на РБ
- бр. 93 от 2017 г.; нова, бр. 12 от 2018 г., в сила  от 21.11.2017 г.) "Здравни  грижи" –
базовия норматив за издръжка на обучението за един  студент,  умножен  по  коефициент
5,00.

Чл. 2.  (Нов  -  ДВ,  бр.  81  от  2004 г.) Базовият норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един
студент  в  държавните  висши  училища  се  определя  ежегодно  с  постановлението  за
изпълнение  на  държавния  бюджет за  съответната  година  въз  основа  на  общия  размер
на  средствата  за  издръжка  на  обучението  в  държавните  висши  училища  и  броя  на
студентите и докторантите.

Чл. 3. (Нов  – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) (1) За  издръжката  на  обучението
по  защитените  специалности  към  средствата,  определени  по  реда  на  чл.  1,  се
предоставя допълнително финансиране за бюджетна година в размер на:

1. 15 000 лв. – за всяка защитена специалност;

2.  произведението  от  положителната  разлика  между  25  и  броя  на  приетите  за  обучение
студенти в първи курс по данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона
за висшето образование, но не повече от 20, и 90 на  сто  от диференцирания  норматив
по чл. 1 за професионалното направление на съответната защитена специалност.

(2)  Допълнителните  средства  по  ал.  1,  т.  2 се  определят еднократно  въз  основа  на  броя  на
приетите в първи курс студенти и се предоставят ежегодно за целия срок на обучението
им.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Размерът на издръжката на обучението за студентите, приети преди учебната 2001/2002
г., се определя по досегашния ред.



§  1а.  (Нов  -  ДВ,  бр.  6  от  2013  г.)  Размерът  на  издръжката  на  обучението  за  студентите  от
професионално направление "Ветеринарна медицина", приети преди учебната 2012/2013
г.,  се  определя  въз  основа  на  базовия  норматив  за  издръжка  на  обучението  на  един
студент, умножен по коефициент 4,30.

§ 2. (Доп. -  ДВ, бр. 81 от 2004 г.,  изм.,  бр.  49 от 2007 г.) (1) (Изм.  - ДВ,  бр.  15 от 2014 г.)
Субсидията  за  издръжка  на  обучението  се  определя  въз  основа  на  диференцираните
нормативи по професионални направления за един студент, броя на приетите в рамките
на  броя  по  чл.  9,  ал.  3,  т.  6,  буква  "а"  от  Закона  за  висшето  образование  студенти  и
докторанти,  комплексната  оценка  за  качеството  на  обучението  и  съответствието  му  с
потребностите на пазара на труда, формирана въз основа на критерии, определени с акт
на  Министерския  съвет,  включваща  и  резултатите  от  оценката  при  акредитацията  на
висшето училище и на неговите специалности.

(2)  Средствата  по  ал.  1 се  предоставят на  всяко  държавно  висше  училище  въз  основа  на
броя  на  приетите  за  обучение  студенти  и  докторанти  по  данните,  предоставени  от
висшите училища в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" ЗВО. 

(3) Средствата по ал. 1 не се предоставят в случаите по чл. 91, ал. 5 ЗВО. 

(4)  (Изм.  –  ДВ,  бр.  9  от  2020  г.,  в  сила  от  1.01.2020  г.)  За  целите  на  определянето  на
субсидията  за  издръжка  на  обучението  трима  студенти  в  редовна  по  индивидуален
учебен  план,  задочна  или  дистанционна  форма  на  обучение  се  приравняват  на  един
студент в редовна форма на обучение, един докторант в редовна форма на обучение се
приравнява  на  двама  студенти  в  редовна  форма  на  обучение,  а  трима  докторанти  в
задочна  форма  на  обучение  се  приравняват  на  двама  студенти  в  редовна  форма  на
обучение.

(5)  Данните  по  ал.  2  се  предоставят  в  7-дневен  срок  от  изтичане  на  определения  от
висшето  училище  срок  за  записване  на  студентите,  но  не  по-късно  от  7  дни  след
началото на учебната година.

§  3.  Необходимите  средства  за  въвеждане  на  нормативите  да  бъдат  осигурени  в  рамките  на
средствата за функция "Образование", които предстои да бъдат одобрени с  бюджетната
прогноза за 2002 г.

§  4.  Постановлението  се  приема  на  основание  чл.  91,  ал.  2,  т.  1  от  Закона  за  висшето
образование и влиза в сила от 1 януари 2002 г.

§  5.  (Изм.  -  ДВ,  бр.  79  от  2009 г.,  бр.  62 от 2013 г.,  в  сила  от 3.07.2013  г.)  Министърът  на
образованието  и  науката  съгласувано  с  министъра  на  финансите  дава  указания  по
прилагането на постановлението. 
———————————————————————————————— 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

към Постановление   238 на Министерския съвет от 7 септември 2004 г. 

за изменение и допълнение на Постановление   162 на Министерския 

съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка

на обучението за един студент по професионални направления

(ДВ, бр. 81 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)

§  4.  Постановлението  влиза  в  сила  от  1  януари  2005  г.  и  се  прилага  и  при  определяне  на
издръжката на обучението на студентите, приети преди учебната 2001 - 2002 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



към Постановление   127 на Министерския съвет от 2 юни 2007 г.

за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в 

държавните висши училища за учебната 2007 - 2008 г. 

(ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

........................................................................

§  3.  Разпоредбите  по  §  1  влизат  в  сила  от  1  януари  2008  г.  за  студентите,  приети  през
учебната 2007 - 2008 г.

........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление   8 на Министерския съвет от 13 януари 2017 г. за

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.)

§ 3. Размерът на издръжката на обучението за  студентите  по  професионални  направления,
приети преди учебната 2016/2017 г., се определя, както следва:

1.  "Социология,  антропология  и  науки  за  културата",  "Филология",  "История  и  археология",
"Философия",  "Религия  и  теология",  "Психология",  "Социални  дейности",  "Право",
"Обществени  комуникации  и  информационни  науки",  "Политически  науки"  –  базовият
норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,60.

2. "Математика", "Информатика и  компютърни  науки", "Биологически  науки", "Химически  науки" ,  "Физически
науки",  "Науки  за  земята",  "Електротехника,  електроника  и  автоматика",  "Машинно
инженерство",  "Комуникационна  и  компютърна  техника",  "Енергетика",  "Транспорт,
корабоплаване и  авиация",  "Архитектура,  строителство  и  геодезия",  "Проучване,  добив
и  обработка  на  полезни  изкопаеми",  "Металургия",  "Химични  технологии",
"Биотехнологии",  "Хранителни  технологии",  "Горско  стопанство",  "Общо  инженерство"  и
"Материали  и  материалознание"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на  обучението  за
един студент, умножен по коефициент 2,40.

3.  "Растениевъдство",  "Растителна  защита"  и  "Животновъдство"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на
обучението за един студент, умножен по коефициент 4,30.

4.  "Музикално  и  танцово  изкуство",  "Театрално  и  филмово  изкуство",  "Теория  на  изкуствата"  и
"Изобразителни  изкуства"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един
студент, умножен по коефициент 5,00.

5.  "Национална  сигурност"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент,
умножен по коефициент 7,81.

6.  "Педагогика",  "Педагогика  на  обучението  по…",  "Теория  и  управление  на  образованието"  –
базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент



1,05.

.................................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление   15 на Министерския съвет от 25 януари 2019 г. за

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 

(ДВ, бр. 10 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.)

§  5.  (1)  За  учебната  2019  –  2020  г.  максимално  допустимият  брой  на  приеманите  за
обучение  студенти  и  докторанти  по  професионални  направления  и  специалности  от
регулираните професии с положителна оценка по чл. 4, ал. 3 от постановлението по § 4
от предходни учебни години, за които не е изтекъл срокът по чл. 84, ал. 2 от Закона за
висшето  образование,  се  определя  от  комисията  по  реда  на  чл.  4,  ал.  6  от
постановлението по § 4. 

(2) Определеният по ал. 1 максимално допустим брой на приеманите за обучение студенти и
докторанти  се  прилага  и  през  следващите  учебни  години  до  изтичане  на  срока  по  чл.
84, ал. 2 от Закона за висшето образование.

...........................................................................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление   9 на Министерския съвет от 27 януари 2020 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 1.01.2020 г., изм., бр. 19 от 2021 г., в сила от 1.01.2021 г.)

§ 5. Размерът на издръжката на обучението за  студентите  по  професионални  направления,
приети през учебните 2017/2018 г. и 2018/2019 г., се определя, както следва:

1. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 1.01.2021 г.).

2.  "Социология,  антропология  и  науки  за  културата",  "Филология",  "История  и  археология",
"Философия",  "Религия  и  теология",  "Психология",  "Социални  дейности",  "Право",
"Обществени  комуникации  и  информационни  науки",  "Политически  науки"  –  базовият
норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,85.

3. "Математика", "Информатика и  компютърни  науки",  "Биологически  науки",  "Химически  науки",  "Физически
науки",  "Науки  за  земята",  "Електротехника,  електроника  и  автоматика",  "Машинно
инженерство",  "Комуникационна  и  компютърна  техника",  "Енергетика",  "Транспорт,
корабоплаване и  авиация",  "Архитектура,  строителство  и  геодезия",  "Проучване,  добив
и  обработка  на  полезни  изкопаеми",  "Металургия",  "Химични  технологии",
"Биотехнологии",  "Хранителни  технологии",  "Горско  стопанство",  "Общо  инженерство"  и
"Материали  и  материалознание"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на  обучението  за
един студент, умножен по коефициент 2,80.

4. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 1.01.2021 г.).

5.  "Национална  сигурност"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент,
умножен  по  коефициент  2,80,  с  изключение  на  провежданото  обучение  от  военните
академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81.

6.  (Изм.  –  ДВ,  бр.  19  от  2021  г.,  в  сила  от  1.01.2021  г.)  "Педагогика",  "Педагогика  на
обучението  по…"  –  базовият  норматив  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент,
умножен по коефициент 1,25.



7. "Обществено здраве" – базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен
по коефициент 2,40.

§ 6. (1) Средствата за стипендии по § 3 (относно чл.  8б,  ал.  1) за  учебната  2020/2021 г.  се
планират по висши училища съобразно броя на студентите, отговарящи на условията по
чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2, приети за обучение през учебната 2019/2020 г.

(2) Средствата за стипендии по § 3 (относно чл. 8б, ал. 1) за месеците октомври, ноември и
декември  на  2020 г.  се  осигуряват от бюджета  на  Министерството  на  образованието  и
науката.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. и се прилага:

1. По отношение на § 1 – и при определяне на издръжката на обучението на студентите,
приети през учебната 2019 – 2020 г.

2. По отношение на § 3 – от учебната  2020/2021 г.  за  студентите,  приети  за  обучение  в
първи курс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление   31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(ДВ, бр. 23 от 2022 г., в сила от 1.01.2022 г.)

........................................................................................................................... 

§  2.  В  Постановление    162  на  Министерския  съвет  от  2001  г.  за  определяне  на
диференцирани  нормативи  за  издръжка  на  обучението  за  един  студент  по
професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г.,
бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от
2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 и 93 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г., бр. 9
от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.), в чл. 1, т. 6 числото "5,30" се заменя със "7,20".

§ 3. (1) Параграф 2 се прилага за определяне на издръжката на обучението от учебната 2021 –
2022 година за студентите, приети за обучение в първи курс.

(2)  Размерът  на  издръжката  на  обучението  за  студентите,  приети  преди  учебната  2021  –
2022 година, се определя по досегашния ред.

...........................................................................................................................


