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Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна
гаранция за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и
докторанти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския
съвет за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по Закона за кредитиране на
студенти и докторанти (ЗКСД).
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗКСД, дългът на студентите и
докторантите се гарантира от държавата и представлява задължение на правителството
само в случаите, когато Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на
държавата.

Съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от ЗКСД министърът на образованието и
науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и
подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна
гаранция въз основа на решение на Министерския съвет.
В изпълнение на чл. 13, ал. 4 от ЗКСД с Решение на Министерския съвет № 363
от 29 май 2018 г. е одобрен максималният размер на новите държавни гаранции, които
могат да се издават през 2019 г. от името и за сметка на държавата по ЗКСД.
Одобреният от Министерския съвет максимален размер на новите държавни
гаранции, които могат да се издават през 2019 г. по ЗКСД е включен в чл. 71, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Съгласно предвидената
разпоредба в закона – в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет
може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по ЗКСД в общ размер до
50 млн. лв.
През 2019 г. очакваният брой кредити, сключени от студентите и докторантите
за такси за обучение и за издръжка по ЗКСД е 2 200 кредита.
За период от осем години (от 2010 г. до 31 декември 2018 г.) по ЗКСД са
отпуснати общо 20 449 броя кредити, в общ размер на 136 993 995 лв. В изпълнение на
чл. 4, т. 2 от ЗКСД държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на
студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в
случаите, предвидени в този закон – при раждане/осиновяване на второ или следващо
дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна
неработоспособност.
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кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не
дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката. За периода от 2010 г.
до 31.12.2018 година държавата е опростила задълженията на 31 починали
кредитополучатели в общ размер на 153 564 лв., на 153 кредитополучатели, които са
родили второ или следващо дете в общ размер на 726 568 лв., и е опростила
задълженията
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14

кредитополучатели
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неработоспособност в размер на 69 981 лв. Общият размер на опростения дълг е
950 113 лв.
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кредитополучателите по ЗКСД и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита
по ЗКСД, когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките.

Общият брой на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до настоящия момент е
1 090. Общият размер на задълженията, които са платени от държавата е 4 333 676 лв.
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са предвидени
средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за покриване на
риска от активиране на държавните гаранции, издадени по ЗКСД, в размер на 2 млн. лв.
Вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на
заплащане на цялото или на част от тяхното задължение към банките, са частни
държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция по приходите
по реда на Закона за Националната агенция за приходите (чл. 14, ал. 4 от ЗКСД).
С проекта на Решение не се хармонизират актове на Европейския съюз, поради
което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.
Приемането на акта не води до въздействие върху държавния бюджет, поради
което към проекта на акт е приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените в тази връзка
становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображения за
това, са приложени към настоящия доклад.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствен правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 2, т. 2
и чл. 13, ал. 3 от ЗКСД, и чл. 71, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г., предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на
Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по реда на
Закон за кредитиране на студенти и докторанти.
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