Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
висшето образование
Цел
През последните 25 години в резултат на масовизацията системата на висшето
образование се разшири. Студентите в държавните висши училища се увеличиха от
близо 90 на около 190 хиляди, а общо във всички висши училища – на 240 хиляди. От
1999 г. размерът на субсидията за висшите училища се определя въз основа броя на
приетите студенти. Масовизацията на приема и системата на финансиране създадоха
стимули за предимно екстензивно разрастване. По инициатива на висшите училища се
откриха множество нови факултети, филиали и специалности в нови за тях
професионални направления с цел привличане на студенти чрез предлагане на търсени,
а не традиционно развити в съответното висше училище професионални направления.
Изградена като система предимно от специализирани висши училища, системата на
държавните висши училища се превърна в система предимно от университети, като
редица случаи това стана чрез разкриване на обучение в неприсъщи за тях
професионални направления.
От днешна гледна точка оценката на академичната дейност и реализацията на
завършилите студенти показва, че стратегиите за екстензивно разрастване и са били
неефективни в преобладаващата си част. Концентрацията на ниски резултати за учебна
и научна дейност и за реализация е предимно в професионални направления, които са
неприсъщи за съответното висше училище.
Съгласно чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) средствата за
издръжка на обучението се определят въз основа диференцирани нормативи по
професионални направления за един студент, броя на приетите студенти и докторанти
и комплексната оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда.
Комплексната оценка е базирана на две концепции за качество в системата на
висшето образование – академичната (оценка от акредитацията и показатели за научна
дейност) и пазарната концепция, измерена чрез реализация на завършилите студенти и
връзката с пазара на труда. За 2015 г. делът на субсидията, определена въз основа на
комплексната оценка по чл. 91, ал. 2, т. 3 от ЗВО и в съответствие с Постановление №
121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на средствата от държавния
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бюджет 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, е 12,8 на сто от субсидията за издръжка на обучението. За да се
стимулират държавните висши училища да повишат качеството на обучението, този
дял следва значително да се увеличи.
За тази цел в Стратегията за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014 - 2020 г. са предвидени последователни мерки за
диференциране на финансирането според резултатите и за прекратяване приема на
студенти при ниски резултати:
– значително диференциране на финансирането според качеството на
образованието и реализацията на завършилите;
– усъвършенстване на системата за прием във висшите училища съобразно
резултатите от оценяването на професионалните направления;
– прекратяване утвърждаването на прием за професионалните направления с
най-ниски резултати;
– диференциране на субсидията за научна дейност за висшите училища въз
основа на обективни показатели за научните резултати;
– спиране на субсидията за научна дейност на висшите училища със слаби
научни резултати;
– диференциране и при определяне на възнагражденията в самото висше
училище;
– диференциране на начина на предоставяне и размера на студентските
стипендии.
В Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в
Република България за периода 2014 - 2020 г. е предвидено делът от средствата за
издръжка на обучението, които се получават въз основа на комплексна оценка за
качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, да
нарасне на 40 на сто през 2017 г. и на 60 на сто през 2020 г. В програмната декларация
на правителството е поет ангажимент за поетапно обвързване на минимум 50 на сто от
субсидията за обучение с качеството на образованието до края на мандата през 2018 г.
Отново в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в
Република България за периода 2014–2020 г. със законопроекта се въвеждат
приоритетни професионални направления и защитени специалности. Целевото
финансиране на тези стратегически направления и защитени специалности е важно в
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национален план. Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях
професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни
и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на
пазара на труда. В определени случаи се стига до пренасищане на кадри в едни
направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата
следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните
професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование,
което да отговори на изискванията на потребностите на реалната икономика и пазара на
труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, интересът
на потребителите към които е ограничен, но са важни за икономическия и социален
живот на страната.
На следващо място със законопроекта се предвижда предоставяне на
възможност държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при
определени условия и ред, извън финансирания от държавата прием и в рамките на
определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО капацитет на съответното професионално
направление или капацитет на специалността от регулираните професии. Във връзка с
това в законопроекта се предвижда регулиране на максималния размер на таксите за
платено обучение по чл. 21, ал. 2 от ЗВО, като той не може да бъде да бъде по-висок от
170 на сто от съответните диференцирани нормативи, определени по реда на чл. 91, ал.
2, т. 1 от ЗВО. Платеното обучение се установява за да се удовлетворят желанията на
кандидат-студенти и кандидат-докторанти, които имат финансови възможности и
интерес за обучение по специалности от професионални направления, за които към
даден момент държавата не осигурява финансов ресурс.
Изменението в чл. 77, ал. 3 от Закона за висшето образование предвижда при
провеждането на институционалната акредитация на висшите училища и оценяването
на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член
на академичния състав да може да участва в акредитацията на не повече от едно висше
училище вместо съществуващата досега възможност да участва в акредитацията на две
висши училища. Изменението има за цел оптимизиране на академичната среда във
всяко висше училище, както и стимулиране изграждането на ново поколение
преподаватели, учени и изследователи, мотивирани от възможността за научно и
професионално израстване.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
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За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни
финансови средства.
Очаквани резултати:
Предлаганите

промени

ще

ограничат

финансирането

на

определени

професионални направления, в които висшето училище не успява да се конкурира
успешно с останалите. Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в
направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация
на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления,
подготвящи най-добрите специалисти.
Като резултат от промяната в чл. 77 от Закона за висшето образование се очаква
засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на
обучението и на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на институциите за
висше образование като научни центрове.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Изготвеният законопроект не противоречи на европейското законодателство и
не е изготвен в изпълнение на актове на Европейския съюз или на международни
договори, сключени от Европейските общности.
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