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Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за предложение до
Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на висшето
образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.

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 предлагаме на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Стратегия
за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.
През последните години системата на висшето образование в Република България
претърпя значителни промени под въздействието на редица външни и вътрешни

фактори. Положителен фактор за развитието ѝ бяха заложените в действащата Стратегия
за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 година
основни цели и предприетите мерки за тяхното постигане.
По изпълнението на много от дейностите и постигането на голяма част от целите
на Стратегията има съществен напредък, но предстои още работа. Необходимо е и
поставянето на нови цели, съответстващи на актуалните предизвикателства, особено във
връзка с ускореното развитие на дигиталните технологии и с интензивната дискусия в
глобален мащаб за целите на висшето образование и за ролята на висшите училища в
новите условия.
Анализът на постигнатото през последните години и на новите предизвикателства
пред системата на висшето образование показва необходимостта от изготвяне и
приемане на нова Стратегия за развитие на висшето образование в Република България,
която да очертае визията и да осигури устойчиво развитие на системата на висшето
образование в Република България за периода 2021 – 2030 година.
Визията за развитието на висшето образование в Република България се основава
на развитието на диференцирана и гъвкава система от висши училища, които
функционират като успешни партньори и конкуренти на европейските университети и
изпълняват образователна, изследователска и културна мисия в полза на обществото и
на отделните индивиди чрез провеждане на научни изследвания и осигуряване на
качествено, достъпно и продължаващо през целия живот образование и обучение за
успешна личностна и професионална реализация. Изграждане на академична общност,
споделяща общи принципи, ценности и морални норми.
Водещите принципи при подготовката и изпълнението на Стратегията са:


Приемственост, основана на академичните традиции и установените добри
практики, съчетана с адаптивност към променящите се условия на средата и
възникващите предизвикателства;



Иновативност и креативност при дефинирането и прилагането на ефективни и
ефикасни решения на проблемите;



Гарантиране на академична автономия, съчетана с обществена отговорност за
постигнатите резултати и за ефикасността на изразходваните средства;



Сътрудничество между държавните институции, висшите училища и
потребителите на кадри;



Отговорност, прозрачност и отчетност при изпълнение на целите, дейностите
и мерките, предвидени в Стратегията;
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Обективност и безпристрастност при вземането на решения и при оценяване на
резултатите от изпълнението на Стратегията.

Приоритетните области за развитие на висшето образование, заложени в
Стратегията са:


Повишаване на качеството на висшето образование чрез осъвременяване на
съдържанието, методите и формите на обучение;



Ускорено модернизиране и дигитализиране на образователните подходи,
методи и практики;



Осигуряване на достъп до висше образование и учене през целия живот с
високо качество, което подпомага личностното развитие и професионалната
реализация;



Развитие на научните и научно-приложните изследвания, иновациите и
предприемаческите умения на студентите и преподавателите, и превръщане на
научните изследвания и иновациите в интегрална част от висшето образование.



Пълноценно използване на научния и иновационния потенциал на висшите
училища и повишаване на тяхната роля за ускорено развитие на икономиката
и за решаване на важни обществени проблеми на национално и регионално
ниво;



Ускорена интернационализация и пълноценно интегриране в европейските
образователни и изследователски мрежи;



Привличане на качествени мотивирани млади преподаватели за обновяване и
развитие на академичния състав.



Подобряване на структурата, управлението и системата за акредитация на
висшите училища.



Осигуряване на финансова устойчивост на висшите училища и на финансови
стимули за развитие на качествено образование и научноизследователска
дейност;



Осигуряване на прозрачност и отговорност при управлението на системата и
на висшите училища;

Конкретните цели за развитие на висшето образование до 2030 г., заложени в
Стратегията са:
1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и
създаване на нови учебни планове и програми.
2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение.
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3. Повишаване на качеството на образованието във висшите училища.
4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни
образователни и научни мрежи.
5. Стимулиране на участието на младите преподаватели.
6. Aктивизиране на научната дейност във висшите училища.
7. Изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес.
8. Повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално
развитие.
9. Подобряване на управлението на висшите училища и на системата за оценяване
и акредитация.
10. Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.
Настоящата Стратегия представя основните принципи и приоритети в развитието
на системата на висшето образование в Република България и определя конкретни цели,
дейности и мерки за тяхното изпълнение. При анализа и дефинирането им са обхванати
ключови процеси при функционирането на системата на висше образование като
управление на висшите училища, поддържане и повишаване на качеството на
образованието,

развитие

на

научноизследователска

и

иновационна

дейност,

усъвършенстване на моделите на финансиране и прием, дигитализация на учебния
процес и административните услуги във висшите училища, кариерно развитие на
преподавателите, интернационализация, професионално ориентиране на студентите,
студентско предприемачество и др.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до въздействие върху
държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка
съгласно Приложение 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник
на Министерски съвет и на неговата администрация.
Настоящият проект на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на
чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените бележки и предложения са включени в справка за
отразяването им.
Проектът на Решение на Министерския съвет е публикуван на интернет страницата
на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации
за период от 30 дни, като целесъобразните предложения са отразени.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага
изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният
проект на акт не въвежда норми от правото на Европейския съюз.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и в изпълнение на чл. 9,
ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование, предлагам на Министерския съвет да приеме
проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за
приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за
периода 2021 – 2030 г.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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