Р ЕП УБЛИ КА БЪ ЛГ АР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 162
на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка
на обучението за един студент по професионални направления
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 0103-627 от 08.12.2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на
диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални
направления със следните препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“
Посочването на положените усилия от страна на Министерството на образованието и
науката за повишаване на ефективността на публичните разходи в системата на висшето
образование не отговаря на изискването за дефиниране на конкретен проблем в този раздел.
Дисбалансът във финансирането на отделните професионални направления коректно е
определен като основен проблем, но информацията следва да бъде допълнена, като се
посочат конкретните установени диспропорции между диференцираните нормативи
(определени с постановлението) и извършваните разходи от висшите училища при
обучението, което предоставят. Споменато е, че е направен анализ на моментното състояние
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и следва по-подробно да се опишат конкретните идентифицирани проблеми в резултат на
този анализ, както и данни, които доказват наличието на дисбаланс.
В подраздел 1.2. следа да се посочат всички професионални направления, за които
има проблеми в прилагането на съществуващото законодателство и по-точно в
коефициентите, по които се умножава базовият норматив за издръжка на обучението.
Прави впечатление, че в различните раздели са посочени различни професионални
направления - при дефиниране на проблемите се посочва наличието на проблеми в
професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“, в раздел
„Идентифициране на заинтересованите страни“ са посочени области на образованието, които
включват много повече професионални направления, като не става ясно по какъв начин са
пряко засегнати. Предлаганите действия в раздел „Варианти на действие“ се отнасят към
професионални направления „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“,
„Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“, „Медицина“, „Стоматология“ и
„Фармация“. Необходимо е информацията в различните раздели да бъде уеднаквена, като
идентифицираните проблеми, заинтересованите страни и разглежданите варианти за
действия се отнасят за едни и същи професионални направления.
2. По отношение на раздел 4 „Варианти на действие“
Необходимо е да се опишат по-подробно негативните тенденции, които ще продължат
да се наблюдават или ще се задълбочат, ако не се предприемат никакви действия. В
описанието на Вариант 1 е необходимо да се посочи кратка информация за промяната на
коефициентите – как се определят те и защо точно тези се предлагат.
Във връзка с подобряването на оценката на въздействието следва да се обърне
внимание на препоръка 18.3. от Ръководството за извършване на оценка на въздействието,
прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 2014 г., съгласно която не се препоръчва
разглеждането само на два варианта – „вариант без намеса“ и „вариант фаворит“. От
методологична гледна точка предлагаме в оценката на въздействието да се опишат и други
варианти на действие.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
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