РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията”

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува постъпилата с Ваш
изх. № 0103-251 от 8 май 2019 г. частична предварителна оценка на въздействието на проект
на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 90
на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на
студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни
организации (Постановление), със следните препоръки:
Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема”
В така изложената информация не се посочват проблемите, а по-скоро се описват какви
са конкретните намерения за промяна в Постановлението. Във връзка с това, предлагаме в
подточка 1.1 накратко да бъдат изброени проблемите, за които ще се търси съответното
решение. Например проблем може да е липсата на средства за финансиране на стипендии или
други съпътстващи разходи, с което се ограничава броя на студентите, желаещи да проведат
студентска практика; недостиг или липса на интерес от страна на административни
наставници и ментори; възникнали проблеми, свързани с качеството на образованието в
България и липсата на високо квалифицирани кадри на пазара на труда и др.
В подточките 1.1, 1.2 и 1.3 проблемите следва подробно да се разгледат. Предлагаме да
се включи информация от реализирани и проведени студентски практики в реална работна
среда, като се посочи броя на студентите, които са проявили интерес, колко от тях са успели
да бъдат включени в практиката, какво е заплащането на студентите и ментори и т.н.
Относно раздел 2 „Цели”
Предлагаме формулирани цели да бъдат представени по измерим начин, така както са
описани в подраздел 1.2.
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Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни”
В този раздел следва да се представи приблизителният брой на:
-

академичните наставници и ментори;

-

висшите училища (като се уточни само за държавните ли се отнасят промените в
Постановлението или вече се включват и частните висши училища);

-

работодателите: стопанските и нестопански организации, държавни и общински
администрации, обучителни организации, МСП и др.

Следва да бъде включено и Министерството на образованието и науката в списъка на
идентифицираните заинтересовани страни.
Относно раздел 4 „Варианти на действия”
Така предложен Вариант 0, който описва „относително по-неблагоприятни условия за
прилагане на политики” в сферата на образованието, по никакъв начин не показва
наложителни промени в Постановлението. Предлагаме този вариант да бъде допълнен и да се
даде информация за сегашните условия и ред за предоставяне на стипендии по време на
провеждане на студентските практики.
Вариант 1 следва да бъде пояснен, като се изяснят следните въпроси:
-

Какви може да са допълнителните източници за финансиране на стипендии, освен
тези от европейските структурни фондове и това включва ли държавни средства?

-

Какво означава терминът „присъщи разходи” и как е изчислена сумата от 320 лв. за
всяка проведена практика?

-

Каква е връзката между Регламент 1303/2013, „опростения разход”, минималната
заплата в България и нарастването на разходите за студентски практики?

Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия”
Информацията в тези раздели е изложена обобщено и непълно. Необходимо е да бъдат
посочени конкретните въздействия върху работодателите, наставниците, менторите, МОН,
както и върху висшите училища (не е ясно как участват в студентските практики и с какви
разходи се свързва това участие?). Предлагаме въздействията да бъдат подкрепени с измерими
данни или да бъдат анализирани с количествени или качествени критерии.
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.
2
София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

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.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”

/П/

/КРАСИМИР БОЖАНОВ/
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