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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за
утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и
докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на
приоритетните професионални направления

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък
на приоритетните професионални направления.

В изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето
образование (ЗВО) средствата за издръжка на обучението ще се определят въз основа на
диференцирани нормативи по професионални направления за един студент, броя на
приетите студенти и докторанти и комплексна 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
бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от
комплексната 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, както следва:
–

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 найниски 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;
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
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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.
В съответствие със Стратегията също така са въведени с горецитирания закон
приоритетни професионални направления. Целевото финансиране на тези стратегически
направления е важно в 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 с
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 и 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 социалния живот
на страната.
За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни
финансови средства.
С предложения акт ще се ограничи финансирането на определени професионални
направления, в които дадено висше 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 найдобрите специалисти.
По този начин се цели засилване на конкуренцията между висшите училища,
повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, в т.ч. и
утвърждаването на институциите за висше образование и като научни центрове.
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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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и неговата администрация предлагам Министерският
съвет да приеме Постановление за условията и реда за утвърждаване на броя на
приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за
приемане на Списък на приоритетните професионални направления.

МЕГЛЕНА КУНЕВА
Заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката
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