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1. Във връзка с проект на Постановление за изменение и
допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет
предлагам:
В параграф 1б подробно да бъдат описани присъщите разходи,
така както е направено в доклада на министъра на
Не се
образованието и науката.
приема

Мотиви
В проекта на нормативния акт в
чл. 10 в, ал. 2 е записано, че
присъщите разходи са в размер до
320 лв. В параграф 1б подробно е
описан всеки един компонент,
съдържащ се в присъщите разходи.
Съотношението в размерите им е
динамично във времето и не
позволява да се посочат конкретни
стойности в нормативен акт.
Посочена е горната граница на
размера на присъщите разходи,
което не допуска фиксирането на
стойността на всеки един от
изброените компоненти.

2.
3.
2.

ИА ОПНОИР - писмо
вх. № 0701130/13.06.2019 г. от г-н
Кирил Гератлиев изпълнителен
директор

1. Във връзка с общественото обсъждане на проекта на Приема се
Постановление 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, бих искал да Ви информирам, че предложеният
текст „(5) Средствата по ал. 1 и 2 се осигуряват от собствени
приходи на висшите училища или с финансиране от
европейските структурни и инвестиционни фондове“ в
новосъздадената ал. 5 към чл. 10в на Постановлението не
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отговарят на изискванията на член 67, параграф 5, буква в) от
Регламент (ЕС) 1303/2013, а именно размерите на сумите се
определят в съответствие с правилата за прилагането на
съответни таблици за разходите за единица продукт,
еднократни суми и единни ставки, прилагани в рамките на
схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, финансирани
изцяло от държавата-членка за подобен тип операция и
бенефициер.
Съгласно посочените по-горе разпоредби на Регламент
1303/2013 националните методи за предоставяне на
безвъзмездни средства могат да бъдат използвани за сходни
операции и бенефициенти, подкрепяни от ЕСИФ, при условие
че тези методи се използват също така за операции, които се
подкрепят изцяло с национални средства, без каквато и да било
подкрепа от Европейския съюз или външна помощ. С други
думи методите, които се използват само в рамките на дадена
програма, съфинансирана от ЕСИФ, не се считат за
национални. При прилагането на национални методи могат да
бъдат използвани единични разходи без да се извършват
допълнителни изчисления, ако те са използвани по национални
схеми за подкрепа. В този случай използваната национална
методика не подлежи на одит, а се одитира само нейното
прилагане.
Във връзка с гореизложеното моля да имате предвид, че така
формулираните предложения за изменения на Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. не позволяват
прилагането на член 67, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС)
1303/2013 по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“.
В тази връзка Ви информирам, че Управляващият орган на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ ще изготви стандартна таблица на разходите за
единица продукт за определяне на размера на разходите за
практическо обучение на студенти в реална работна среда в
съответствие с член 67, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС)
1303/2013 чрез прилагане на коректен, справедлив и проверим
метод на изчисление, основавайки се на статистически данни
или друга обективна информация, обобщаваща изпълнението
на две сходни процедури за минал период: проект BG051PO0013.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна

фондове
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програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и проект
BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“.
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Химикотехнологичен и
металургичен
университет писмо вх.
№ 0416-37/21.06.2019 г.
от – проф. д-р Митко
Георгиев – ректор

1. Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен Приема се
университет /ХТМУ/ изразява своето мнение относно исканата
промяна, като дава следното становище:
Предлаганите промени в Постановление на Министерския
съвет № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на
стипендии на студентите, докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни организации ще има
положителен ефект върху
практическото обучение на
студентите и бизнеса.
Тъй като студентските практики са държавна политика, е добре
да се регламентира в Постановлението, че те ще се финансират
целево от държавния бюджет и/или със средства от бюджетите
на висшите училища.
Осигуряването на собствени средства, като източник за
финансиране на тази дейност, е трудно изпълнимо от страна на
университетите. Собствените им приходи не позволяват изцяло
за тяхна сметка да се финансира провеждането на студентските
практики извън учебния план.
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