ПРОЕКТ
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на
студенти и докторанти
(Обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., бр. 74
от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „учебния план” се добавя „на съответната специалност за
съответната образователно-квалификационна или образователна и научна степен”;
б) Точка 2 се изменя така:
„2. издръжка при раждане (осиновяване) на дете на студента или докторанта.”
2. В ал.2 след думата „дете” се добавя „от студента или докторанта”;
3. В ал. 3 се създава изречение 2:
„Когато таксите са определени в чуждестранна валута, кредитът се изчислява в
левовата равностойност на таксата, определена по съответния официален валутен курс на
Българска народна банка към датата на усвояването.”
§ 2. Член 9, ал. 3 се изменя така:
„(3) Националният съвет се състои от председател - заместник-министър на
образованието, младежта и науката, и членове - двама представители на Министерството
на образованието, младежта и науката, един представител на Министерството на
финансите, двама представители на Съвета на ректорите, по един представител на
Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, двама представители
на Националното представителство на студентските съвети и представители на
Асоциацията на банките в България – по един от всяка банка, подписала типов договор с
министъра на образованието, младежта и науката.”.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „студент” се заменя с „действащ студент”;
2. Алинея 4, т. 2 се изменя така:
„2.

професионалното

направление,

специалността,

образователно-

квалификационната степен, за която се провежда обучението, формата на обучение,
годината на обучение и срока за полагане на последния държавен изпит или за защита на

дипломна работа съгласно учебния план, съответно за докторантите - научната
специалност, годината на обучение и изтичането на срока на докторантурата;”
§ 4. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Банка, която не е подписала споразумение за издаване на държавна гаранция за
съответната година, не губи правата си по издадените й държавни гаранции за предходни
години.”
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „кредитополучателя” се поставя запетая и се добавя „както и
издаден в полза на банката изпълнителен лист по реда на чл. 418 от ГПК.”
2. В ал. 4 думите „установяват и” се заличават.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Държавата се суброгира изцяло в правата на банката, произтичащи от
издадения в нейна полза изпълнителен лист срещу кредитополучателя. При предявяване
на иск относно вземането страна по делото е Националната агенция за приходите, като
банката се конституира като трето лице – помагач.”
§ 6. В чл. 18, ал. 5 думите „6 месеца” се заменят с „3 месеца”.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „обучение” се поставя запетая и се добавя „изчислена
съгласно издадения документ по чл. 10, ал. 3, представен на банката по реда на ал. 5.”;
2. В ал. 4 след думата „обучение” се поставя запетая и се добавя „но не по-късно от
последната дата за заплащане на таксата за втори семестър на първи курс.”;
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Вземането на банката от кредитополучателя става изискуемо:
1. при непредоставяне на документ по чл. 10, ал. 3 за два поредни семестъра;
2. при отстраняване или прекъсване на студента и докторанта, освен в случаите
предвидени в този закон;
3. при промяна на формата на обучение в задочна, вечерна или дистанционна.”;
4. В ал. 7, изречение първо след думите „научна организация” се добавя „или в
друга специалност в същата образователно-квалификационна или образователна и научна
степен в същото висше училище.”
§ 8. В чл. 22, ал. 3 думите „в началото на всеки семестър” се заменят с „в
едномесечен срок от началото на всеки семестър”.

§ 9. В чл. 23 се създава ал. 6:
„(6) Когато кредитополучателят се премести за обучение в друга специалност в
същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен в същото
висше училище гратисният период по ал. 2 се определя съгласно учебния план за новата
специалност.”.
§ 10. В чл. 27, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„3. раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете по време на
гратисния период или в рамките на 5 години от изтичането му.”
§ 11. Създава се като допълнителна разпоредба нов § 1:
"ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. Действащ студент и докторант" е този, които взема пряко участие в учебния
процес и изпълнява учебния план за съответната учебна година.”
§ 12. Досегашните § 1, 2 и 3 стават съответно § 2, 3 и 4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 13. В чл. 3 от Закона за Националната агенция за приходите (Обн., ДВ, бр. 112 от
2002 г., изм., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г.,
изм., бр. 109 от 2007 г., изм. и доп., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., доп., бр. 42
от 2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., доп., бр. 15 от 2010 г., изм. и доп., бр. 51 от 2010
г., доп., бр. 54 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 98 от 2010 г., доп., бр. 99 от 2010 г.,
изм., бр. 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7:
а) създава се нова т. 8:
„8. произтичащи от задължения на кредитополучатели по Закона за кредитиране на
студенти и докторанти, за които има издаден изпълнителен лист в полза на банка и е
активирана държавна гаранция;”.
б) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В ал. 8 след думите „по ал. 7, т. 5” се добавя „и т. 8”.

