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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 изменение и допълнение на
Решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване
броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите
училища и научните организации на Република България през учебната
2017/2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация и чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование
предлагам на Вашето внимание проект на решение на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за
утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите

училища и научните организации на Република България през учебната 2017/2018
година.
Междувременно в Министерството на образованието и науката постъпиха
искания от Министерството на здравеопазването, Медицинския университет – Плевен и
Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград за увеличение на местата за
субсидирано от държавата обучение по специалности от регулираните професии
„Фармация“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Предложенията имат за цел да
създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за
системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори големия недостиг и
увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и
страната.
Основните мотиви за определяне на допълнителен прием за специалността
„Фармация“ в Медицинския университет – Плевен са свързани с националните и
регионалните

стратегически

задачи

за

развитието

на

здравеопазването

и

фармацевтичните грижи. Важен факт е и установеният дефицит на кадри по фармация в
областите от Северозападна и Централна северна България.
Проектът на решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване броя на
приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните
организации на Република България през учебната 2017 – 2018 година е съобразен с
разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, както и с последните
изменения и допълнения на Постановление на Министерския съвет (ПМС) №
64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на
приоритетните професионални направления от Закона за висшето образование, приети
на заседание на Министерския съвет на 9.08.2017 г.
Съгласно разпоредбите на новосъздадената ал. 8 към чл. 4 от ПМС № 64 от
25.03.2016 г. за професионални направления и специалности от регулираните професии,
които са получили положителна оценка при оценяването на проект за програмната им
акредитация, до получаването на програмна акредитация максимално допустимият брой
на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 30 на сто от
капацитета, посочен в решението за оценяване на проекта на Националната агенция за
оценяване и акредитация, в рамките на съответния свободен капацитет.
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Предложените изменения на Решение на Министерския съвет № 236 от
27.04.2017 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти
във висшите училища и научните организации на Република България през учебната
2017/2018 година включват утвърждаване на допълнителни бройки за обучение по
специалности от регулираните професии „Фармация“, „Медицинска сестра“ и
„Акушерка“, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 8 са както следва:
1. Медицински университет – Плевен:
- „Фармация“ – 15 допълнителни места за субсидирано от държавата обучение
или общо 44 места;
2. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград:
- „Акушерка – 10 допълнителни места за субсидирано от държавата обучение
или общо 18 места;
- „Медицинска сестра“ – 14 допълнителни места за субсидирано от държавата
обучение или общо 24 места.
С Решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване броя
на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните
организации на Република България през учебната 2017/2018 година за субсидирано от
държавата обучение по специалността от регулираните професии „Фармация“ са
определени 356 места, по специалността от регулираните професии „Акушерка“ са
определени 309 места, а за специалността от регулираните професии „Медицинска
сестра“ – 685 места. В сравнение с планирания за учебната 2016/2017година субсидиран
от държавата прием това е с 16 места повече за специалността „Фармация“, с 27 места
повече за специалността „Акушерка“ и със 116 места повече за специалността
„Медицинска сестра“ или общо – 159 места повече за трите специалности.
В случай, че за учебната 2017/2018 година бъде изпълнено искането на
Медицинския университет – Плевен и Югозападния университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград за предоставяне на допълнителен прием, местата за специалността
„Фармация“ ще достигнат 371 студенти, за специалността „Акушерка“ – 319 студенти а
за специалността „Медицинска сестра“ – 699 студенти. В сравнение с планирания за
учебната 2015 – 2016 година субсидиран от държавата прием това е с 31 места повече за
специалността „Фармация“, с 37 места повече за специалността „Акушерка“ и със 130
места повече за специалността „Медицинска сестра“ или общо – 198 места повече за
трите специалности (39 места повече спрямо РМС № 236 от 27.04.2017 г.).
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С проекта на Постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби
от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.
Проектът на Постановление и материалите към него са съгласувани по реда на чл.
32-34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
като получените бележки и предложения са включени в справка за отразяването им и са
взети предвид в представения за разглеждане проект на акта.
Проектът на Постановление е публикуван на основание чл. 85 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 66 и чл. 69, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката и на Портала за обществени консултации на Министерския
съвет.
На основание чл. 24, ал. 4 от ЗНА срокът за обществени консултации е 14 дни,
предвид напредналият етап на кандидатстудентската кампания за учебната 2017-2018
година. Това предполага предлаганите промени да влязат в сила в най-кратки срокове.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето
образование и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам Министерският съвет да обсъди и приеме проекта на
решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение на
Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. за утвърждаване броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на
Република България през учебната 2017/2018 година.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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