Коментари по Проект на Постановление за приемане на Наредба за
условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение
на студенти със сключени договори с работодател
публикувани до 28 February 2021 г. 11:41:26 ч.

Коментар 1
Автор: Димитър Йорданов
Дата: 02 December 2020 г. 16:28:59 ч.
Коментар:

Икономическото развитие на Република България е свързано с висококвалифицирани специалисти в
различните сектори. Недостигът на професионалисти би се компенсирал, ако обучението на
студентите от търсените специалности е изцяло държавно платено. Предлагам да отпадне
частичното заплащане на разходите за обучение от включените в списъците търсени специалности
на висшите училища.
Коментар 2
Автор: anitavt
Дата: 03 December 2020 г. 15:52:15 ч.
Коментар:

Тъй като вече има активен списък със защитени специалности, чиито разходи държавата поема възможно ли е и той да бъде включен към това постановление. Голяма част от специалностите там
са обвързани с дефицитни такива, които от друга страна биха допринесли за икономически подем.
По този начин ще има повече висококвалифицирани кадри.
Коментар 3
Автор: konarcheva
Дата: 03 December 2020 г. 16:06:37 ч.
Коментар:

Какви ще бъдат условията, на които трябва да отговарят специалностите, за да бъдат включени в
предложението?
Коментар 4
Автор: estelailieva
Дата: 03 December 2020 г. 16:38:40 ч.
Коментар:

Кои са критериите, определящи дали държавата ще заплати напълно или само частично таксите на
студентите, имащи договор? Предлагам те да се включат в Наредбата, за да се даде яснота относно
процедурата.
Коментар 5
Автор: Илияна Киндиянова
Дата: 03 December 2020 г. 17:31:42 ч.
Коментар:

Смятам, че това определено е стъпка в правилната посока. Не само, защото ще се позволи на поголям обхват кандидат-студенти да получат качествено образование чрез това голяма финансово
облекчение, а и по-важното - ако се осъществи добре, посредством тази промяна в края на висшето
образование ще излизат значително по-добре практически подготвени студенти, което е от
изключително значение за адекватното адаптиране в реалната работна среда. Разбира се, сигурната

възможност за реализация по специалността, която е избрал студентът, също е огромен бонус и
стимул за усърдна работа през периода на обучение.

