ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на
граждани на Република Северна Македония за студенти в
държавните висши училища на Република България
(загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2022 г.)
Обн. ДВ. бр.42 от 27.05.1997 г., изм. ДВ. бр.72 от 13.08.1999 г., изм.
ДВ. бр.101 от 29.10.2002 г., изм. ДВ. бр.79 от 6.10.2009 г., изм. ДВ. бр.62 от
12.07.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 18.01.2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2022 г.) С постановлението се определят
условията и редът за приемане на граждани на Република Северна
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., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ,
бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 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.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.,
изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5
от 2022 г. (*)) Министерството на образованието и науката ежегодно
осигурява до 300 места, субсидирани от държавата, за приемане на
граждани на Република Северна Македония за студенти за пълен курс на
обучение и до 5 места за докторанти в държавните висши училища на
Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от
03.07.2013 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.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2022 г. (*)) Лице, прието по реда на това
постановление и дипломирало се в образователно-квалификационна степен
"бакалавър" или "магистър", може да продължи обучението си на следваща
образователно-квалификационна или научна степен.
(5) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2022 г. (*)) Студентите, приети по реда на това
постановление, през първата година на обучението си преминават и
обучение по специализирана езикова подготовка, организирана и
провеждана от висшите училища, в департаменти, отговарящи на
изискванията на Закона за висшето образование.
(6) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2022 г. (*)) Кандидатстването за обучение при
условията и по реда на това постановление не е пречка за кандидатстване
и при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет
от 1993 г. за образователната дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ,
бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр.
20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр.

79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 9 от
2020 г.).
Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г.)
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1999 г., изм. - ДВ, 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. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2022 г.) Гражданите на Република Северна
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., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ,
бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 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".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)
§ 12. Навсякъде 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., бр. 72 от 1999 г. и бр. 101 от 2002 г.) думите "министърът на
образованието и науката", "министъра на образованието и науката" и
"Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с
"министърът на образованието, младежта и науката", "министъра на
образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието,
младежта и науката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И
СПОРТА
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 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".
...................................
§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 12 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2022 Г.)
§ 2. 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., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на постановлението и навсякъде в текста думите
"Република Македония" се заменят с "Република Северна Македония".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 12 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2022 Г.)
§ 4. Параграф 2, т. 2 се прилага от учебната 2022/2023 година за
студентите, приети за обучение в първи курс.
§ 5. Студентите, приети за обучение преди учебната 2022/2023 година,
продължават обучението си при условията и по реда, по които са приети.

