Проект!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г., попр., бр. 57 от
1997 г., изм., бр. 58 от 1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 1999 г., попр., бр. 66 от 1999 г., изм.,
бр. 111 от 1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., изм., бр. 22 от 2001 г.,
бр. 40 от 2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 70 от 2004 г.,
изм. и доп., бр. 77 от 2005 г., бр. 83 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30
от 2006 г., изм., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г.,
изм. и доп., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 69 от 2008
г., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., изм., бр. 38 от
2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2010 г., изм., бр. 56 от 2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 2010 г.,
бр. 101 от 2010 г., бр. 61 от 2011 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., доп., бр. 102 от
2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 63 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г. и доп., бр. 101 от 2013
г., бр. 54 от 2014 г., изм., бр. 66 от 2014 г. и бр. 107 от 2014 г.,)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 6 буква „а” се изменя така:
„а) по предложение на министъра на образованието и науката броя на приеманите
за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата
осигурява средства за издръжката на обучението им, в съответствие с ал. 4;“
б) създава се т. 16:
„16. приема Списък на приоритетните професионални направления и защитените
специалности.
2. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква
„а“ се утвърждава по държавни висши училища, по професионални направления, по
специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от:
1. оценката на учебната и научната дейност;
2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти;
3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;

4. предложенията на държавните висши училища в съответствие с капацитета на
висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните
професии в него.
(5) Конкретните условия и редът за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти по ал. 4 се определят с акт на Министерския съвет.
(6) Определени професионални направления от Класификатора по ал. 3, т. 4 се
определят за приоритетни, а отделни специалности от професионални направления се
определят за защитени.
(7) Критериите за определянето на приоритетните професионални направления и на
защитените специалности, както списъкът с тях се приемат с акта по ал. 5.
(8) За приоритетните професионални направления и за защитените специалности
може да бъде утвърден брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т.
6, буква „а“ и без това да е предложено от съответното държавно висше училище в
съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на
специалностите от регулираните професии в него. “
§ 2. В чл. 21, ал. 2, в изречение второ думите „но не повече от 5 на сто от него“ се
заличават.
§ 3. В чл. 77, ал. 3 думите „две висши училища” се заменят с „едно висше
училище”.
§ 4. Създава се чл. 91б:
„Чл. 91б. Средства от държавния бюджет се предоставят и за финансиране на
изпълнението на програми за консолидация и за оптимизация на държавните висши
училища, след утвърждаването им от Министерския съвет по предложение на министъра
на образованието и науката и висшите училища.“
§ 5. Чл. 95, ал. 4 се изменя така:
„(4) Таксата за обучение по чл. 21, ал. 2 за един студент не може да е по-висока от
170 на сто от съответните диференцирани нормативи, определени по реда на чл. 91, ал. 2,
т. 1, а таксата за обучение по чл. 21, ал. 5 за един докторант не може да е по-ниска от 70 на
сто от съответните диференцирани нормативи, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.
§ 6. В § 4д от допълнителните разпоредби се създават т. 9 и 10:

„9. „Приоритетни професионални направления“ са професионалните направления,
в които към определен етап от икономическото и обществено развитие на Република
България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти.
10. „Защитени специалности“ са специалности на висшето образование,

за

обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към
определен етап от икономическото и обществено развитие на Република България
съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за тези
специалности.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища,
определени въз основа на комплексната оценка за качеството на обучението и
съответствието му с потребностите на пазара на труда се увеличават поетапно като дял
от общия размер на средствата по чл. 91, ал. 2, както следва:
1. през учебната 2016/2017 г. – не по-малко от 30 на сто;
2. през учебната 2017/2018 г. – не по-малко от 40 на сто;
3. през учебната 2018/2019 г. – не по-малко от 50 на сто;
4. през учебната 2019/2020 г. – не по-малко от 60 на сто;
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………… 2015 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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