МОТИВИ
към проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и
допълнение на ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от
28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)

В действащото ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от
28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.) не са уредени условията и редът за получаване на
стипендии от ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи
гимназиален етап, както и от ученици, които са приети за обучение в Ⅷ клас по защитeните
от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности
през учебната година.
С проекта на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за
условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование се цели да се адресират идентифицираните непълноти в нормативния акт и да
се въведат регламенти, които ще подпомогнат осъществяването на политиките за
превръщане на началното професионално образование и обучение в привлекателна
възможност за учене, за укрепване на връзката между професионалното образование и
обучение, от една страна, и изискванията на пазара на труда, от друга, за намаляване дела
на отпадналите от училище ученици и др.
Предложените изменения и допълнения в проекта на ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за
условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование предвиждат:
- Въвеждане на два нови вида стипендии – нови точки 5 и 6 към чл. 4, ал.1 от ПМС
№ 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование, а именно:
т. 5. ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи
гимназиален етап;

т. 6. ученици, които са приети за обучение в Ⅷ клас по защитeните от държавата
специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през
учебната година.
Стипендиите по т. 5 и т. 6 ще се предоставят въз основа на класиране на учениците
така, както се предоставят стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1 – за постигнати образователни
резултати, и по т. 2 – за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането. Ученикът, който отговаря на условията за получаване на повече от една
стипендия, ще има право на избор само на една от стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 5 или
6. В същото време е предвидена възможност, когато ученик е класиран за стипендия по чл.
4, ал. 1, т. 5 или т. 6 и едновременно за стипендия за постигнати образователни резултати
да има право да получи и 50% от размера на стипендията за образователни резултати – целта
е да се стимулират учениците и за по-високите им образователни резултати.
- Въвеждане на разпоредба да не се изплащат стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 5 и т. 6
на ученици, които са допуснали над пет отсъствия по неуважителни причини през
месеца, за който се полага стипендията.
- В преходна разпоредба е определено, че месечните стипендии за ученици, които
се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, както и
за ученици, приети за обучение и обучавани по защитените от държавата специалности от
професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от
специалисти на пазара на труда, се отпускат от втория срок на учебната 2018-2019 година.
Също така е определено, че учениците, които през учебната 2018-2019 година и учебната
2019-2020 година ще се обучават в дуална система на обучение и получават стипендии по
проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в
българската образователна система“, няма да имат право на стипендията по чл. 4, ал. 1, т. 5,
когато тя е осигурена със средства от държавния бюджет.
Промените в ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно образование ще окажат позитивно
въздействие най-вече по отношение на учениците, включени в обучение чрез работа
(дуална система на обучение) в класовете от първи гимназиален етап, и на учениците, които
са приети за обучение в Ⅷ клас по защитeните от държавата специалности от професии
или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на

пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година, сред които и
ученици от уязвими групи, както и на техните родители. През учебната 2017/2018 година в
дуално обучение са включени 1749 ученици в 81 паралелки в 47 професионални гимназии
и над 200 работодатели-партньори.
Очакваните резултати са свързани с подобряване на условията за мотивиране на
учениците за повишаване на образователните им резултати и за придобиване на
образование и квалификация, както и за намаляване риска от отпадане от училище. Това ще
окаже позитивно въздействие и по отношение предприятията в бизнеса, тъй като се очаква
да бъдат удовлетворени техните потребности от квалифицирани специалисти.
Предложеният проект на ПМС няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са
предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Проектът на Правилник не въвежда норми на европейското право, поради което не
се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.

