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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 изменение и допълнение на Постановление № 90 от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища и научни организации.
С исканата промяна на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. се дава
възможност на висшите училища да заплащат стипендии при провеждане на студентска

практика извън предвидената по учебен план практическа подготовка, както и се актуализира
часовата ставка за нейното провеждане.
В чл. 10 в, ал. 3 от ПМС № 90/2000 г. същата е определена на 2 лв. на час. С оглед на
това, че размерът й не е актуализиран от 10 години, както и предвид нарастването на
минималната работна заплата през този период, е необходима актуализация. С проекта на акт
се предлага промяна на ставката от 2 лв. на час на 2,50 лв.
За да имат младите специалисти мотивация да придобиват практически приложими
познания, е необходимо да им бъде предложено адекватно възнаграждение при
провеждането на практическо обучение. Предвид това размерът на стипендиите на
студентите за времето на провеждане на студентска практика не трябва да изостава от
минималната работна заплата в страната.
С проекта на акт се определя и размер на присъщи разходи за провеждането на една
студентска практика – 320 лв. Присъщите разходи, включват разходите за възнаграждение на
академичния наставник от висшето училище и на ментора от обучителната организация (с
вкл. всички задължителни осигурителни вноски), пътните разходи на академичните
наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, разходите за
застраховки на студентите по време на практиката и други.
Привличането на необходимия брой академични наставници и ментори, които пряко
да се ангажират с провеждането на практическите обучения на студентите изисква да се
предложи стимулиращо възнаграждение за труда им.
Като част от присъщите разходи се предвижда:
1. Броят на часовете, в които ще е ангажиран академичният наставник за 1 студентска
практика да е 5 часа, а часовата ставка да е 20 лв. на час (с вкл. всички задължителни
осигурителни вноски). Общият разход за възнаграждение на академичния наставник се
формира, както следва: 5 часа х 20 лв. = 100 лв. (За сравнение – до края на 2018 г. се даваше
право на академичните наставници да получават възнаграждения в размер на 15,00 лв. на час
(с включени осигурителни вноски за сметка на работодателите), при същата ангажираност за
една студентска практика - 5 часа, като източникът на средствата беше Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“).
2. Броят на часовете, в които ще е ангажиран менторът за 1 студентска практика да е
10 часа при часова ставка - 20 лв. на час (с вкл. всички задължителни осигурителни вноски).
Общият разход за възнаграждение на ментора се формира, както следва: 10 часа х 20 лв. =
200 лв. (За сравнение до края на 2018 г. се даваше право на менторите да получават
възнаграждения в размер на 14,25 лв. на час (с включени осигурителни вноски за сметка на

работодателите), при същата ангажираност за една студентска практика до 10 часа, като
източника на средствата беше Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“).
3. В присъщите разходи за една студентска практика се включват също и индикативни
разчети за пътни разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на
практическото обучение, когато същото се провежда в населено място, различно от
населеното място на висшето училище/колежа/филиала, в което се обучава студентът
- 15 лв.; разходи за застраховка на студентите по време на провеждането на студентската
практика е в размер до 4 лв. и 1 лв. за други съпътстващи практиката разходи, като например
разходи за хартия, тонери и други канцеларски материали.
Проектът на акт ще обхване всички висши училища в страната, като към началото на
учебната 2018/2019 година в тях се обучават общо 203 602 студенти в редовна и задочна
форма на обучение. В държавните висши училища, вкл. висшите военни училища и
Академията на Министерство на вътрешните работи - 178 098 студенти и в частните висши
училища - 25 504 студенти.
Част от тези 203 602 студенти биха се включили в студентски практики, като за
сравнение можем да кажем, че за периода 2016–2018 г. по проект „Студентски практики –
Фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са се
включили 46 077 студенти, което е приблизително ¼ от всички студенти. Необходимият
финансов ресурс за прилагането на предложените часови ставки и съпътстващи разходи с
проекта на акт при индикативен брой студенти (46 000) включили се в студентските
практики е в размер на 42 320 000 лв.
Средствата за осигуряване на стипендиите на студентите и присъщите разходи при
провеждане на студентските практики се осигуряват от собствени приходи на висшите
училища или с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Предложеният проект на нормативен акт не води до въздействие върху държавния
бюджет, поради което се прилага финансова обосновка по чл. 35, ал 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т.5 от Закона за нормативните актове предложеният проект
на нормативен акт не въвежда норми на европейското право, поради което не предоставя
справка за съответствие с него.
В съответствие с чл. 20 от Закона за нормативните актове е извършена предварителна
частична оценка на въздействието на проекта на акт, която е съгласувана с администрацията

на Министерския съвет по реда на чл. 30 б, ал 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 – 34 Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Постановление.
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