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Относно: Проект на Постановление за изменение на Постановление на Министерския
съвет №121/2012 г. 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
(Обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2012 г., изм., бр. 6 от 22.01.2013 г., бр. 62 от 12.07.2013
г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 8 от 28.01.2014 г., бр. 15 от 21.02.2014 г.)
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 в Министерския съвет проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №121/2012 г. 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 (Обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2012 г., изм., бр. 6 от 22.01.2013 г.,
бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 8 от 28.01.2014 г., бр. 15 от 21.02.2014 г.).
С Постановление № 121/2012 г. на Министерския съвет се предоставят допълнителни
трансфери на държавните висши училища за увеличаване на субсидията за издръжка на

обучението, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и
съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните
нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления.
Комплексната оценката се формира на базата на:
- индикатори със съответна тежест, включени в основните групи – учебен процес,
научни изследвания, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж,
реализация и връзка с пазара на труда;
- стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите
училища в Република България, администрирана от Министерството на образованието и
науката.
На основание комплексната оценка се предоставя субсидия по съответното
професионално направление и тя зависи от броя на студентите, които се обучават в това
професионално направление. За целта професионалните направления са разделени на две
групи:
- професионални направления от области на висше образование „Педагогически
науки“, „Природни науки, математика и информатика“, Технически науки”, „Аграрни науки
и ветеринарна медицина” и „Изкуства”;
- професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни
науки“, „Социални, стопански и правни науки“, Здравеопазване и спорт” и „Сигурност и
отбрана”.
В предложения проект на акт се предвиждат следните изменения на ПМС № 121/2012 г.:
- Изменя се Приложение № 1 по отношение на тежестите за следните три
професионални направления: „Изобразително изкуство“; „Музикално и танцово изкуство и
„Театрално и филмово изкуство“ и се включват нови индикатори при определяне на
комплексната оценка.
- Изменя се датата, към която се отчитат стойностите на индикаторите, определени в
Рейтинговата система на висшите училища в Република България, от „1 януари на годината,
за която се определя субсидията“ на „30 септември на предходната година“ (чл. 1, ал. 2 от
ПМС № 121/2012 г.)
- Създава се нова разпоредба, съгласно която субсидията, определена при условията и
по реда на това постановление се използва от висшите училища за финансиране на разходи
по професионалното направление, за което е получена.
Основното изменение се предлага предвид факта, че висшите училища обучаващи
студенти по изброените три професионални направления развиват в по-голяма степен
художествено – творческа дейност и в по- малка степен научна дейност. Това формира пониски показатели за тях от рейтинговата система. За преодоляване на тази негативна

тенденция предлагаме Приложение № 1, което определя показателите, формиращи
комплексната оценка и тяхната тежест, да се допълни с нови показатели, които правят
оценката по-представителна и по-балансирана.
Второто изменение се предлага предвид факта, че рейтинговата система се
актуализира ежегодно към месец октомври с данни въз основа на посочените по-горе
индикатори. Публикуването на Рейтинговата система на висшите училища през месец
октомври е целесъобразно предвид факта, че едно от основните й предназначения е да служи
като инструмент за избор на висше училище, съгласно нагласите и потребностите на
заинтересованите страни. Това е и периодът, когато стартира кандидат-студентската
кампания.
Новата разпоредба се създава с цел концентриране на средства в професионалните
направления, които имат висока оценка по рейтинговата система.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, тъй като средствата се осигуряват за сметка на предвидените
трансфери за ДВУ и БАН за съответната година.
Предложеният проект не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право,
поради което не се налага изготвянето и не е приложена справка за съответствие с него.
Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на интернет страницата
на Министерство на образованието и науката съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме проекта на постановление за изменение на Постановление №121/2012 г.
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