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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.04.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0081/2011, внесена от M.M., с българско гражданство, относно 
твърдения за дискриминация по национален признак

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е била записана в Софийския университет през 2006 г. като 
чуждестранен студент, като е заплащала специалната годишна такса за обучение за 
чужденци. През 2008 г. е придобила българско гражданство, като в резултат от това е 
следвало да плаща само много по-ниската студентска такса, заплащана от българските 
студенти. Университетът обаче твърди, че се взема предвид гражданството към 
момента на записване, което вносителката на петицията счита за абсурдно. Тъй като тя 
счита, че е била изложена на дискриминация по национален признак, и тъй като 
нейните писма до българското министерство на образованието са останали без 
резултат, тя моли Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 ноември 2011 г.

Представеният от вносителката на петицията случай и информацията, която тя 
съобщава, напомнят на Комисията жалба, която е разглеждала преди три години: 
българските органи отказват да признаят намалената студентска такса, която важи за 
българските студенти, тъй като жалбоподателката не е била приета в университета 
съгласно установените за българските студенти правила, а именно чрез успешно 
полагане на приемен изпит. В действителност жалбоподателката по тогавашния случай 
е била приета след прехвърляне на досието ѝ от университета „Кирил и Методий“ 
(Скопие, бивша югославска република Македония), където е завършила първия си 
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учебен семестър. По време на разглеждане на досието българските органи съобщават, 
че с циркулярно писмо на министерството на финансите от 15 февруари 2007 г. и 
вследствие от присъединяването на Република България към Европейския съюз от 1 
януари 2007 г., студентската такса за студентите, които са граждани на държава−членка 
на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, е изравнена от 
началото на втория семестър на академичната 2006–2007 г. със студентската такса за 
българските студенти, независимо от годината на следване, тоест за всички студенти. 
Освен това, постановлението от 2 юни 2007 г .  за утвърждаване на таксите за 
кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2007–2008 г. 
потвърждава посоченото по-горе циркулярно писмо, гарантирайки прилагането на 
принципа на равно третиране на гражданите на Европейския съюз и на българските 
граждани. В резултат на това Комисията счита, че Република България е спазила 
принципа на недискриминация по отношение на студентите граждани на други 
държави членки, и разглеждането на случая е приключено.

След това вносителката е предоставила допълнителна информация, която е била 
предадена на Комисията през юли 2011 г. Представеният документ разкрива, че в 
България са налице два вида приемни изпити за университетите – един за български 
граждани и друг за чужденци – и видът на положения приемен изпит определя размера 
на таксата, която заплаща студентът. Вносителката на петицията е трябвало да положи 
приемен изпит, предназначен за чуждестранните кандидати, тъй като по онова време е 
била с арменско гражданство. Поради това ѝ е била наложен по-висок размер на 
годишна студентска такса, отколкото на българските студенти. През 2009 г. 
вносителката на петицията е придобила българско гражданство с указ на българското 
правителство от 23 юни 2009 г.

Европейската комисия счита, че е уместно да поиска от българските органи уточнения 
относно факта, че студентските такси зависят от вида на приемния изпит за 
университета, и по-специално относно третирането на кандидат-студентите от 
държавите – членки на ЕС.

Следователно службите на Комисията започнаха разследване, с което се цели да се 
намерят, посредством контакти с органите на съответната държава членка, бързи (в 
срок от 10 седмици) и подходящи за конкретните случаи решения относно жалбите, 
свързани с тълкуването и прилагането на правото на Европейския съюз.

Европейската комисия ще информира комисията по петиции за по-нататъшното 
развитие.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 април 2013 г.

Европейската комисия е написала писмо до българските власти, с което е поискала 
информация относно политиката им по отношение на таксите за обучение. В отговора 
си от 19 ноември 2012 г .  българските органи предоставиха подробна информация 
относно Закона за висшето образование (ЗВО), обнародван в бр. 83 на Държавен 
вестник от 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г., който е изменен с цел да предостави на 
гражданите на другите държави–членки на Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство същите права като тези на българските граждани по 
отношение на приема и студентските такси в българските висши учебни заведения от 1 
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януари 2007 г., датата на присъединяването на България към ЕС.

По-конкретно:

- Член 68, алинея 7 от Закона за висшето образование изисква студенти и 
аспиранти, които са граждани на държави–членки на Европейския съюз или на 
Европейското икономическо пространство, да бъдат приемани при същите 
условия, които са предвидени за българските граждани.

- Член 95, алинея 8 от Закона за висшето образование изисква студенти и 
аспиранти, които са граждани на държави–членки на Европейския съюз или на 
Европейското икономическо пространство, да заплащат студентски такси при 
същите условия, които са предвидени за българските граждани.

Предвидени са подробни правила относно възможността за отпускане на стипендии и 
намаление на таксите за студенти и аспиранти, участващи в следдипломни 
квалификации, в зависимост от резултата от акредитацията на всяко висше учебно 
заведение и в съответствие с условията, предвидени в правилника на висшето учебно 
заведение и договора между студентите и учебното заведение.

Въз основа на гореспоменатата информация, тъй като изглежда, че е налице 
равноправно третиране на българските граждани и гражданите на ЕС от други държави 
членки, единственият предмет на настоящата петиция засяга само датата, от която 
следва да се счита, че се прилагат по-благоприятните студентски такси: по-конкретно 
дали това следва да бъде датата на първоначалното записване като студент, какъвто е 
предвиденият в българското законодателство вариант, или датата на годишното 
записване като студент, както твърди вносителката. 

Най-благоприятният за студентите вариант би бил да се тълкува записването в 
университет като акт, който трябва да се подновява всяка година – при този вариант 
вносителката би започнала да плаща по-ниски такси през годината, следваща 
получаването ѝ на българско гражданство. По-ограничаващ вариант е да се тълкува 
записването в университет, като еднократен акт, който покрива пълния цикъл на 
обучение (например цикълът, който води до получаване на бакалавърска степен). В 
този случай заплащането на по-ниски студентски такси следва да започне от цикъла, 
който води до следващата образователна степен, тоест магистър. Следователно 
започването на магистратура следва да се счита за нова регистрация. 

Българските органи са избрали втория, по-строг, вариант.

Заключение

Европейската комисия счита, че решението на българските органи за избор на по-
строгия вариант не нарушава правото на ЕС и по-специално, разпоредбите му, които 
забраняват дискриминация, основана на гражданство по смисъла на член 18 от ДФЕС. 
Разпоредбите на съответния закон, и следователно по-ниските такси, се прилагат по 
отношение на българските граждани и на всички граждани на ЕС без да е налице 
дискриминация, а вносителката има българско гражданство.
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Разпоредбите, забраняващи дискриминацията в Хартата на основните права, също не са 
приложими, тъй като те се отнасят само до институциите на ЕС и до държавите членки, 
когато последните прилагат законодателството на ЕС.

Освен това в случай като настоящия, когато български гражданин подава жалба срещу 
третирането, което е получил в България от страна на българските органи, не е налице 
трансграничен елемент, който да оправдае намесата на Европейската комисия. Случаят 
следва да бъде разгледан от перспективата на националното право и, както става ясно 
от фактите, представени от самата вносителка, тя вече е отнесла въпроса към
съответните национални органи.

В заключение Европейската комисия би желала да информира Европейския парламент, 
че случаят, който е предмет на настоящата петиция, е извън кръга на правомощията, 
предоставени на Комисията от Договора.


