СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ
УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
№
1.

Организация/
потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Aziti
(05.04.2020 г. –
Портал за
обществени
консултации)

2.

Философски
факултет,
Софийски
университет „Св.
Климент Охридски“
(13.04.2020 г. –
Портал за
обществени
консултации)

Бележки и предложения
1. Чуждестранни граждани с придобито българско
средно образование и след матура по български език,
трябва ли "все oще" да държат изпит по български език
и дори да заплащат на университетски квестори за това?

Приети/
неприети

Мотиви

Не се приема Предложението няма отношение към таксите
за кандидатстване и обучение

Не се приема Предложенията за размера на таксите за
кандидатстване и обучение в държавните
висши училища е в изпълнение на чл. 9, ал. 3,
т.7 от Закона за висше образование( „…въз
основа на предложенията на държавните
висши училища и научни организации…“). В
частност – с писмо № 0407-58 от 28.02.2020 г.
ректорът на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ предоставя
С оглед на това считаме, че към настоящия момент
предложенията за размера на таксите за
увеличваването на таксите кандидатстване и за
кандидатстване и обучение за учебната
обучение в държавните висши училища за предстоящата
2020/2021 г. приети на заседание на
2020/2021 академична година е нецелесъобразно, тъй
Академичния съвет проведено на 26.02.2020 г.
като би нанесло допълнителен финансов удар върху
след обобщаване на постъпилите
студентите и техните семейства.
предложения от факултетите в структурата на
университета. За избягване на „допълнителен
В настоящата ситуация, увеличаване на таксите би
финансов удар“ и „риск от отпадане“ относно
могло също така да доведе до финансов удар и върху
студентите, считаме за необходимо да
системата на държавното висше образование поради
обърнем внимание върху възможностите за
реалния риск от отпадане на студенти и намален прием.
държавна финансова подкрепа уредена с
разпоредбите на Закона за кредитиране на
студенти и докторанти.
Все по-обезпокоителни са силно негативните
икономически последствия, които ще засегнат огромна
част от българските семейства вследствие на
настоящата епидемия от коронавирус COVID-19.
Десетки хиляди вече са без работа, като се очаква броят
им да нарасне. Страната се готви за икономическа
рецесия.
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