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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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ДОКЛАД
от Меглена Кунева – Заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката
Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република
България и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване
на образователна дейност сред българите в чужбина.
Министерството на образованието и науката ежегодно предлага за утвърждаване
от Министерския съвет броя на приеманите студенти и докторанти - българи, живеещи
извън Република България, в български държавни висши училища и научни

1

организации. За нашите сънародници от чужбина всяка година се осигуряват 400 места
за студенти, за обучение на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ и 12 места за обучение на образователната и научна степен „доктор“,
субсидирани от държавата, както и 120 месеца за следдипломна специализация.
Съгласно постановлението МОН ежегодно осигурява до 15 места за приемане на
студенти, субсидирани от държавата, предназначени за класираните на първо място на
националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на
12 средни училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна,
Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан. Приетите по ПМС № 103/1993 г. студенти,
докторанти и специализанти имат право на стипендия и ползване на студентско
общежитие и стол, субсидирани от държавата, съгласно действащото законодателство.
Въпреки

постигнатите

успехи

в

образователната

дейност

сред

нашите

сънародници зад граница, въпросът за цялостна актуализация на постановлението,
включваща и увеличаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти, беше
обсъден нееднократно от Постоянната

междуведомствена комисия по въпросите на

образователната дейност сред българите в чужбина и от Комисията по политиките за
българите в чужбина към 43-то Народното събрание.
Основните предпоставки за актуализация са следните:
- Необходимост от привеждане на ПМС № 103/1993 г. в съответствие с приетите
изменения и допълнения на Закона за висшето образование, както и със Закона за
българите, живеещи извън Република България;
- Създаване на Постоянна междуведомствена комисия по въпросите на
образователната дейност сред българите в чужбина с Решение на Министерския съвет №
465/23.06.2011 г., която организира и координира образователната политика на
българската държава по отношение на българите, живеещи извън Република България.
- Трайна тенденция на увеличаване броя на кандидат-студентите поради повишен
интерес към обучение в български висши училища на нашите сънародници от държави с
традиционни български общности (Украйна, Сърбия, Молдова, Албания и др.), както и
от други страни.
Смятам, че нестабилната политическа обстановка в някои от цитираните страни е
сериозна, но не и единствена причина за увеличения брой кандидат-студенти. Изборът
на обучение в България е съзнателен и целенасочен, както на кандидат-студентите, така
и на техните родители. В значителна степен той е продиктуван от възможността да
преоткрият своята прародина и от вътрешната убеденост, че висшето образование,
придобито в България ще даде шанс за успешна професионална и лична реализация. За
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сънародниците ни от Украйна възможността за обучение в наши висши училища е от
особено значение, тъй като е предпоставка и за житейска ориентация в условията на
военния конфликт.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за българите,
живеещи извън Република България, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме Постановление за изменение и допълнение на ПМС №
103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
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Заместник министър-председател по координация на
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