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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

относно:

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния
размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по Закона за
кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския
съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по
ЗКСД.
Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за
кредитите, които ще се отпускат през 2021 г. по ЗКСД в общ размер до 40 млн. лв.
Същият е определен от Министерството на образованието и науката след извършен
анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010 – 2020
година, както и в резултат от извършена оценка на тенденциите и очакванията на
кредитните институции за развитието на кредитирането по ЗКСД.

Висшето образование, е официално признато за област от компетентността на
Европейския съюз в Договора от Маастрихт от 1992 г. Съгласно член 165, параграф 2 от
Договора за функционирането на Европейския съюз е посочено, че действията на
Европейския съюз целят „развиване на европейското измерение в образованието и
насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели.“ В тази връзка ЗКСД има за
цел подобряването на условията за достъп до висше образование, давайки възможност
на граждани на Република България, граждани от други държави-членки на Европейския
съюз, граждани на други държави от Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария да кандидатстват за кредит по ЗКСД и да придобият висше
образование във висше училище или научна организация, функциониращи съгласно
Закона за висшето образование, като по този начин се очаква увеличаване броя на
отпуснатите кредити на студенти и докторанти по ЗКСД през 2021 г., което ще допринесе
за разширяване на достъпа до висше образование чрез споделяне на финансовите
отговорности между студентите/докторантите и държавата.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗКСД максималният размер на
новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на
финансите.
Анализът на резултатите от програмата за кредитиране на студентите и
докторантите през отчетния период от 2010 г. до 2019 г. показва, че 20 954 студенти и
докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по Закона за
кредитиране на студенти и докторанти на обща стойност 143 097 396,34 лв. Средният
размер на кредитите за разглеждания период е 6 829,12 лв.
За периода от 2010 г. до 2020 г. размерът на държавната гаранция съгласно
сключените споразумения е като следва:
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2010

40,0 млн. лв.

25,0 млн. лв.

57,05%

2 841

2011

40,1 млн. лв.

34,0 млн. лв.

52,41%

3 978

2012

80,5 млн. лв.

32,0 млн. лв.

53,66%

3 612

2013

80,5 млн. лв.

34,0 млн. лв.

58,40%

3 143

2014

40,0 млн. лв.

33,0 млн. лв.

65,98%

2 470

2015

50,0 млн. лв.

41,0 млн. лв.

58,56%

1 884

2016

50,0 млн. лв.

45,5 млн. лв.

22,59%

1 136

2017

50,0 млн. лв.

42,0 млн. лв.

14,18%

769

2018

50,0 млн. лв.

43,0 млн. лв.

13,74%

616

2019

50,0 млн. лв.

44,0 млн. лв.

13,80%

505

2020

50,0 млн. лв.

39,0 млн. лв.

3,02%*

138*

Данните за 2020 г. се отнасят за месец януари и за месец февруари на 2020 г.
От 2011 г. тенденцията е към ежегодно намаляване на броя на кредитите, а от 2015
г. и значителен спад по отношение на изпълнението на лимитите по гаранционните
споразумения. Очакваният брой на кредитите, които ще бъдат договорени по ЗКСД през
2021 г. е 480.
С оглед на гореизложеното предлагаме общият размер на новите държавни
гаранции за 2021 г. да бъде до 40,0 млн. лв., от които:



лимит до 30,0 млн. по гаранционните споразумения за 2021 г. с осемте

банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите;


резерв до 10,0 млн. лв. за подписване на гаранционни споразумения с

новите банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите
през 2021 г.
Одобреният от Министерския съвет максимален размер на новите държавни
гаранции се включва в Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година, в случая ще бъдат включени в ЗДБРБ за 2021 г.
С проекта на Решение на Министерския съвет не се хармонизират актове на
Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското право.
Предложеният проект на Решение на Министерския съвет не води до въздействие
върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по
Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Правилника.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация и във връзка с чл. 13, ал. 4 от ЗКСД,
предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции
за 2021 г. по ЗКСД.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

