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Регистри

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 10 май 2013 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013-2014 година

Делегирани бюджети

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Учебници
Профил на купувача
Конкурси
Програми и проекти
Структурни фондове
За българите зад
граница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ МС № 263/25.10.2012 г.
СПИСЪК на ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, приет с Решение на МС № 915/08.11.2012 г
РЕШЕНИЕ № 20 от 10 януари 2013 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности
и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г., изменено с РЕШЕНИЕ № 850 на Министерски съвет от 2012 г.

Олимпиади и
състезания

РЕШЕНИЕ № 850 от 12 октомври 2012 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата
дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

Ваканции

РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на
делегираните от държавата дейности през 2013 г.

Антикорупция
Други институции

A+ a-

РЕШЕНИЕ № 288 от 10 май 2013 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2013-2014
година

Предстоящо

Министър Клисарова ще се
срещне с директори на
професионални училища
във Варна
На 8 юли 2013 г. министърът
на образованието и наука
проф. д-р Анелия
Клисарова ще бъде на
посещение във Варна.
Повече

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 на МС от 17.05.2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121от 25 юни 2012 година за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на пазара на труда.

ЦЕНТРАЛА на
МОН:
тел.: 9217799,
факс: 9882485
Адрес: София 1000
бул.: "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 - 19:00 ч.

СПИСЪК на държавни висши училища, получаващи увеличена субсидия за 2013 г. съгласно ПМС № 121/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 375 от 11 май 2012 г. на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2012-2013
година

ПРЕСЦЕНТЪР:
тел.: 9217744
факс: 9882693
e-mail: press_mon@mon.bg

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина за учебната 2013/2014 година, утвърден със Заповед № РД 09 - 332/27.03.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката
СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина за учебната 2012/2013 година, утвърден със Заповед № РД 09-397/09.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката
СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 2 декември 2011 г.
СПИСЪК със ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, приет с Решение на МС № 848 от 24 ноември 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 2 декември 2011 година за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии
за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и
за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и
реда за предоставянето им
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 на МС от 12.05.2011 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011 - 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 320 от 19 май 2011 г. на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на република българия през учебната 2011-2012 г.
РЕШЕНИЕ № 573 от 28 юли 2011 година за изменение и допълнение на Решение № 320 на МС от 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации
на Република България през учебната 2011 – 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на
МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните
бюджети на държавните висши училища
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища (Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.;
|
| от учебната
| 2011 - 2012 г.)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изм., бр. 40 от 27.05.2011
г., в сила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 16.09.2010 г. за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши
училища за учебната 2010 - 2011 г. (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
|

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 20.07.2010 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната
2010 - 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 27.05.2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2010 - 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 на МС 26.10.2009 г. за изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 23 октомври 2009 година за изменение и допълнение на постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне
на критерии за включване в Списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от
средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2009 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 6 АПРИЛ 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови
правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
СПИСЪК със ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, приет с Решение на МС № 848 от 24 ноември 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 07.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на
делегираните бюджети
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 на МС от 03.05.2007 г. за създаване на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки
програми и инициативи"
ПРОГРАМEН И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
(приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 2.02.2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г. )
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 8.05.2006 г. за приемане на Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и
обслужващи звена
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 10.05.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката
ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОМН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:
БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
I BAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и
"специалист"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отменено с ПМС № 33 от 15.02.2013 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

8.7.2013 г. 12:40 ч.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.; изм. с Решение № 10827 от
27.11.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 106 от 5.12.2003 г., в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от
12.04.2005 г., доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Утвърждава Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления съгласно приложението.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Постановление № 86 на Министерския съвет от 1997 г. за
утвърждаване на Държавен регистър на специалностите по образователноквалификационни степени във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 24
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1997 г., бр. 76 от 1998 г., бр. 39 и 86 от 1999 г. и бр. 31 от
2000 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето
образование.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение

единствен член единствен

към

член

(Изм. с Решение № 10827 на ВАС на РБ ДВ, бр. 106 от 2003 г.,
в сила от 5.12.2003 г.;
изм., бр. 32 от 2005 г.,
доп., бр. 94 от 2005 г.)
Класификатор на областите на висше образование
и професионалните направления

Шифър

1.

Области на висше
образование

Шифър

Професионални направления

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

1.2.

Педагогика

1.3.
Педагогика на обучението по ...
————————————————————————————————
2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

1

2.2.

История и археология

2.3.

Философия

2.4.
Религия и теология
————————————————————————————————
3.

Социални,

3.1.

стопански и
правни науки

Социология, антропология
и науки за културата

3.2.

Психология

3.3.

Политически науки

3.4.

Социални дейности

3.5.

Обществени комуникации
и информационни науки

3.6.

Право

3.7.

Администрация и управление

3.8.

Икономика

3.9.
Туризъм
————————————————————————————————
4.

Природни науки,

4.1.

Физически науки

математика и

4.2.

Химически науки

информатика

4.3.

Биологически науки

4.4.

Науки за земята

4.5.

Математика

4.6.
Информатика и компютърни науки
————————————————————————————————
5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
2

5.2.

Електротехника,
автоматика

електроника

и

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

5.4.

Енергетика

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

5.6.

Материали и материалознание

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

5.8.

Проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми

5.9.

Металургия

5.10.

Химични технологии

5.11.

Биотехнологии

5.12.

Хранителни технологии

5.13.
Общо инженерство
————————————————————————————————
6.

Аграрни науки

6.1.

Растениевъдство

и ветеринарна

6.2.

Растителна защита

медицина

6.3.

Животновъдство

6.4.

Ветеринарна медицина

6.5.
Горско стопанство
————————————————————————————————
7.

Здравеопазване

7.1.

Медицина

и спорт

7.2.

Стоматология

7.3.

Фармация
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7.4.

(Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.)
Обществено здраве

7.5.

(Отм. с Решение № 10827 на ВАС на РБ ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от
5.12.2003 г., нова, бр. 94 от 2005 г.)
Здравни грижи

7.6.
Спорт
————————————————————————————————
8.

Изкуства

8.1.

Теория на изкуствата

8.2.

Изобразително изкуство

8.3.

Музикално и танцово изкуство

8.4.
Театрално и филмово изкуство
————————————————————————————————
9.

Сигурност и

9.1.

Национална сигурност

отбрана
9.2.
Военно дело
————————————————————————————————
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