СЪОБЩЕНИЕ
на Министерството на образованието и науката на Република България
Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, и
граждани на Република Македония за студенти в български държавни висши училища
по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през
учебната 2017-2018 г., Министерството на образованието и науката на Република
България обявява свободните след извършеното първо класиране места за обучение по
двете постановления, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
За обявените места по чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. (Приложение 1) могат да
кандидатстват:
- некласирани на първо класиране кандидат-студенти от българска народност от
всички страни, както и кандидат-студенти от Република Македония, представили
документ за българска народност;
- класирани на първо класиране кандидат-студенти, изпратили в МОН в
определения срок писмен отказ от обучение;
- кандидат-студенти, недопуснати до участие в първото класиране поради
непредставена диплома за завършено средно образование или друг задължителен
документ. Те могат да участват във второто класиране след изпращане в МОН на
съответните документи.
За участие във второто класиране кандидат-студентите следва да подадат в срок
до 04.09.2017 г. в МОН заявление по образец с посочен входящ номер и желания,
съответстващи на специалностите и висшите училища от приложенията със
свободните места. Заявлението може да се изтегли от интернет-страницата на МОН:
www.mon.bg - За българите зад граница → Документи за кандидатстване.
Кандидат-студентите от Република Македония могат да кандидатстват само за
местата по едно от двете постановления, което следва да бъде посочено в заявлението.
Заявления и копия на други непредставени до момента документи се изпращат
на следните електронни адреси:
- за кандидатите от Република Македония: ts.slaveva@mon.bg с копие до
a.boicheva@mon.bg;
- за кандидатите от всички останали страни: v.bozhanov@mon.bg с копие до
a.girginova@mon.bg
Заявленията и документите могат да се изпращат и на факс: + 359 2 9217 656.

Класираните на първо класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН
след 04.09.2017 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в
съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.
Приложения: Таблици със свободните места за обучение

