СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”

ЗАПОВЕД
№ РД-19-241 от 01.07.2021 г.
На основание РМС № 373 от 22.04.2021 г. за определяне на таксите за
кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 г. и
ПМС № 137 от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и
защитени специалности, във връзка с чл. 95, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за висшето
образование и съгласно решение на АС от 30.06.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
1.
Да бъдат събирани годишни такси за обучение за учебната 2021/2022 г. в ОКС
„бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6,
неразделна част от настоящата заповед.
2.
Да бъде събирана годишна такса за обучение в подготвителен езиков курс за
учебната 2021/2022 г. в размер на 3 500 евро.
3.
От заплащане на такси за обучение, еднократно за съответната образователноквалификационна степен, се освобождават (ЗВО, чл. 95, ал. 7):
3.1. лица, които са кръгли сираци;
3.2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
3.3. военноинвалиди и военнопострадали;
3.4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за
закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство,
социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
3.5. докторантите през последните две години на докторантурата;
3.6. студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на
Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
3.7. студенти приети за обучение в първи курс през учебната 2020/2021 г. и 2021/2022
г. в рамките на броя по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а" от ЗВО, обучаващи се в професионални
направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на
труда, по списък, приет от Министерския съвет, за целия курс на обучението си:
а)
професионално направление „Педагогика на обучението по …“;
б)
професионално направление „Религия и теология“;
в)
професионално направление „Математика“;
г)
професионално направление „Физически науки“;
д)
професионално направление „Химически науки;
е)
професионално направление „Филология, специалности Арменистика и
кавказология; Африканистика – на ОКС „бакалавър“, Индология; Иранистика;
Класическа филология – на ОКС „бакалавър“, Новогръцка филология; Румънска
филология; Унгарска филология.
ж)
професионално направление Социология, антропология и науки за
културата – специалност Хебраистика.
з)
професионално направление Физически науки, специалност Ядрена
техника и ядрена енергетика – на ОКС „бакалавър“

4.
Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от
размера на определената такса за чуждестранни студенти, когато кандидатстват и са
приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет (ЗВО, чл. 95, ал. 10)
5.
Студентите в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ заплащат определените
годишни такси за обучение на две равни вноски, в началото на всеки семестър, в
следните срокове:
5.1. за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., редовно и задочно обучение – до
30.09.2021 г.;
5.2. за летен семестър на учебната 2021/2022 г., редовно и задочно обучение – до
28.02.2022 г.
6.
Докторантите заплащат определените годишни такси за обучение на две равни
вноски, първата към момента на зачисляване, втората - до шест месеца след това.
7.
Заплащането на таксите за обучение става по банков път, от всяка търговска банка
с превод по банковите сметки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в
Българска народна банка, BIC: BNBGBGSD
7.1. Студентите, докторантите и специализантите от Физически факултет заплащат
таксите си по банкова сметка: IBAN: BG35 BNBG 9661 3100 1748 01
7.2. Студентите, докторантите и специализантите от Факултета по химия и
фармация заплащат таксите си по банкова сметка: IBAN: BG19 BNBG 9661 3100 1747
01
7.3. Студентите, докторантите и специализантите от Факултета по математика и
информатика заплащат таксите си по банкова сметка IBAN: BG36 BNBG 9661 3100
1742 01
7.4. Студентите, докторантите и специализантите от Медицинския факултет
заплащат таксите си по банкова сметка IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01
7.5. Всички останали студенти, докторанти и специализанти заплащат таксите си по
банкова сметка IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
8.
Комисионната (таксата) на търговската банка за извършване на превода е за
сметка на вносителя / наредителя. Българската народна банка не приема суми в брой и
не може да се внесе таксата за обучение директно в БНБ.
9.





В платежното нареждане задължително се вписват:
трите имена (на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет

10.
Определените такси за обучение в евро, се заплащат в левова равностойност, по
фиксирания курс на еврото към българския лев.
11.
За областите на висше образование и професионалните направления, които не са
диференцирани по специалности, таксите за обучение са валидни за всички
специалности от областта или направлението.
12.
Такси за дистанционна форма на обучение са равни на таксите за редовна форма
на обучение.
13.
При напускане на Университета и отказ от обучение преди началото на учебната
година, срещу представяне на документ за извършено плащане се възстановяват 80%
(осемдесет на сто) от внесената семестриална такса.

14.
След започване на учебната година внесена семестриална такса не се
възстановява, независимо от причините за отписването.
15.
Студент или докторант се отстранява от Университета със заповед на Ректора въз
основа на доклад от декана, когато не е заплатил таксата за обучението си и/или не се е
записал в следващ семестър на обучение.
Препис от заповедта да се връчи на деканите на факултети, на главния финансист,
на главния счетоводител, на началника на отдел Образователни дейности, на началника
на отдел Докторантури и СДК и на касите за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-Ректора по учебна
дейност ОКС „бакалавър” и „магистър“.

ПРОФ.ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

