
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЗАПОВЕД

На основание разпоредбите на Постановление на МС№ 275 от 23 април, 2020 год. за 
утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища 
за учебната 2020/2021 год. и решение от заседание на Академичния съвет, Протокол №6 
от 12.02.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Такси за кандидатстване за учебната 2020/2021 г.:
1.1. Такса за участие в кандидатстудентска кампания с явяване на кандидатстудентски 

изпит -  30 лв. и за всеки следващ -  20 лв.;
1.2. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на 

оценка от държавен зрелостен изпит -  30 лв.;
1.3. Такса за кандидатстване за ОКС „Магистър“ след ОКС „Бакалавър“ —30 лв.;
1.4. Такса за възстановяване на студентски права -  30 лв. Семестриално завършилите 

заплащат една семестриална такса за съответната образователна степен.
1.5. От такса се освобождават кандидат-студенти кръгли сираци; лица, отгледани до 

пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителска грижа; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 
70 процента; военноинвалиди и воениопострадали; многодетни майки. 
Горепосочените факти се удостоверяват с официален документ,

II. Такса за конкурсен изпит на кандидат- докторанти -  50 лв. за първи изпит и 20 лв. 
за втори изпит.

III. Такси за обучение за учебната 2020/2021 г.:
3.1.Годишните такси на новоприети и действащи студенти в ОКС „Бакалавър“, ОКС 

„Магистър“ след средно образование -  граждани на Република България и граждани 
на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава -  страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 
Швейцария за учебната 2020/2021 година:

• редовно обучение - 700,00 лв.;
• задочно обучение - 700,00 лв.



3.2.Годишни държавни такси за новоприети и действащи студенти в ОКС “Магистър” 
след придобита ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021
• редовно обучение - 800,00 лв.

3.3.Държавна такса за обучение в ОНС „Доктор“ по професионални направления 
научни специалности:

• за редовно обучение - 500 лв.;
• за задочно обучение - 500 лв.
3.4.Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за 

висшето образование - граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за 
обучение в държавните виещи училища, включително и тези обучаващи се на чужд 
език -  английски, френски и немски, заплащат таксите за обучение, предвидени за 
чуждестранни студенти, докторанти и специализанти (в евро):
ОКС „Бакалавър“: _
• редовно обучение - 2400 евро;
• задочно обучение - 2400 евро.

ОКС „Магистър“ след средно образование
• редовно обучение 3000 евро.
ОКС “Магистър“ след ОКС „Бакалавър“
• редовно обучение - 3000 евро;
• задочно обучение - 3000 евро.

3.5.3а чуждестранни студенти от Балканския регион (с преподаване на немски език) за 
ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след „Бакалавър“- 1500 евро.

3.6.Студенти по програма за съвместен прием на чуждестранни франкофонски 
студенти с Федерация „Гей - Люсак”, Франция, ОКС „Магистър“ - 1500 евро. 

3.7.0НС „Доктор“ по професионални направления и специализанти:
• редовно обучение - 3500 евро;
• задочно обучение - 2000 евро;
• на самостоятелна подготовка - 2000 евро.

3.8.Такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400 евро.
Таксите за обучение по т. 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. и 3.8. се заплащат в левовата 

равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото 
към българския лев.
IV. Семестриални такси срещу заплащане за учебната 2020/2021 г.
4.1. Семестриални такси срещу заплащане за учебната за обучение на 

студенти срещу заплащане за учебната за ОКС „Бакалавър“:
• редовно обучение - 1000 лв .;
• задочно обучение - 1000 лв.

4.2. Семестриални такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Магистър“ 
след придобита ОКС „Бакалавър“:



• редовно обучение , семестриална такса - 1000 лв.;
• редовно обучение, такса за дипломен семестър - 700 лв.;
• задочно обучение, семестриална такса - 1000 лв.;
• задочно обучение, такса за дипломен семестър - 700 лв.
4.3. Размерът на годишните такси за ОНС „Доктор“ - български граждани и граждани 

на ЕС и ЕИП, приети за обучение срещу заплащане:
• редовно обучение - 4000 лв.;
• задочно обучение - 2000 лв.;
• на самостоятелна подготовка - 2000 лв.
V. Братя и сестри, до 26 годишна възраст, живеещи в едно домакинство към момента 

на извършване на плащането, обучаващи се, в ОКС „Бакалавър” и ОКС 
„Магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение, заплащат една 
семестриална такса. --

VI. Такса за документи за записване на новоприети студенти - 5 лв.

Таксите се заплащат в началото на всеки семестър, до 10 дни след започване на 
семестъра чрез ПОС терминал в касата на ХТМУ или по банков път. Новоприетите 
студенти заплащат таксите при записване в ХТМУ.

Настоящата заповед да се изпрати на ФСО, факултетните канцеларии, Учебен 
отдел и отдел „Научни дейности“

проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова

РЕКТОР
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Регламент (ЕС) 2016/679


