
Постановление № 171 от 17 август 2018 г. за одобряване на допълнителни 
трансфери за държавните висши училища и за Българската академия на 
науките за 2018 г. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 17 АВГУСТ 2018 Г. 

за одобряване на допълнителни трансфери за държавните 

висши училища и за Българската академия на науките за 2018 
г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВИ:  

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета за 

държавните висши училища и за Българската академия на науките за 

2018 г. чрез бюджета на МОН в размер 1 500 000 лв. за допълнителни 
стипендии на докторантите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 5 от Постановление 

№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за 
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и 

специализантите от държавните висши училища и научни организации 
(обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 

60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на 
Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и 

доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 
от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 

г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 
г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г. и бр. 19 и 55 от 2018 г.). 

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят между държавните висши 
училища и Българската академия на науките съгласно приложението. 

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на 

предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. 
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши 

съответните промени по бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 
1 промени по централния бюджет за 2018 г. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за 

условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, 
докторантите и специализантите от държавните висши училища и 

научни организации в чл. 4 се правят следните изменения: 
1. В ал. 2, 3 и 4 думите „по чл. 2, ал. 1, буква „а“ се заменят с „по 

чл. 2, ал. 1, т. 1“. 
2. В ал. 5 думите „по чл. 2, ал. 1, буква „б“ се заменят с „по чл. 2, 

ал. 1, т. 2“. 
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от 

Закона за публичните финанси във връзка с чл. 2, ал. 4 от 
Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и 

реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и 



специализантите от държавните висши училища и научни 

организации. 
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на 

образованието и науката. 
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник“. 

Министър-председател:  Бойко Борисов 
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 

Приложение  към чл. 1, ал. 2 

№ 

по ред 

Висши училища и 

научни организации 

Средства 

(в лв.) 

1. Българска академия на 

науките 358 572 

2. Софийски университет 
„Св. Климент 

Охридски“, София 806 132 

3. Медицински 
университет, гр. София 116 917 

4. Химикотехнологичен и 

металургичен 
университет, София 59 812 

5. Медицински 

университет, гр. Варна 8 820 

6. Пловдивски 
университет 

„Паисий Хилендарски“, 
Пловдив 60 075 

7. Лесотехнически 

университет, София 7 485 

8. Медицински 
университет, Пловдив 12 117 

9. Технически 

университет, София 45 632 

10. Тракийски университет, 
Стара Загора 13 939 

11. Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“, Бургас 3 102 

12. Университет по 

хранителни технологии, 

Пловдив 7 397 

  

Общо: 

1 500 

000 



  

 


