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На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията
и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни организации (Обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г., попр., бр.
45 от 2000 г., изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г., изм. с Решение №
7622 от 18.07.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 67 от 2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96
от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009

г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., 58 от 2015 г., бр.
59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г. и бр. 19 от 2018 г.).
В проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне
на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши
училища и научни организации е предвидено ежегодно с Постановлението по чл. 92, ал. 1
от Закона за публичните финанси да се предоставят средства на държавните висши
училища и научни организации за допълнителни стипендии на докторантите, както следва.
Докторанти - български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и
на Европейското икономическо пространство, приети на места, субсидирани от държавата,
във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите,
приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование. На студенти и докторанти
– чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение по
реда за българските граждани на места, субсидирани от държавата, във висши училища и
научни организации в страната.
Допълнителните средствата се предоставят на висши училища и на научни
организации, за които:
1. индексът на интензивност на научната дейност за съответната година е по-голям
или равен на 2; или
2. разликата между индекса на интензивност на научната дейност за съответната
година и индекса на интензивност на научната дейност на предходното финансирано
държавно висше училище или научна организация е по-малка от 15 на сто.
Разпределението на допълнителните средства се извършва пропорционално на
получената стойност на индекса на интензивност на научната дейност за съответната
година на всяко висше училище или научна организация и съответния брой действащи
докторанти, обучавани в редовна форма на обучение. За всяко висше училище или научна
организация индексът на интензивност на научната дейност се изчислява по формула.
Ректорите на висшите училища и ръководителите на научните организации
утвърждават правила за разпределение на допълнителните средства. Във всяко структурно
звено на висшето училище и научната организация, в което се обучават докторанти, се
сформира комисия, включваща представители на докторантите, която разработва
механизъм за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии, целящ
насърчаване на образователната и научната им дейност.
Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца
след приключване на атестацията им по чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за

развитието на академичния състав в Република България и се изплащат еднократно въз
основа на броя на месеците, за които са атестирани положително.
Настоящият размер на докторантската стипендия поставя в притеснително
положение докторантите в България и в крайна сметка съдейства за отлив на кандидатдокторанти в редовна форма на обучение. Затрудненията, с които докторантите са
принудени да се справят, освен че са демотивиращи, водят и до понижаване качеството на
научната им работа и до влошаване състоянието на академичния състав в Република
България.
В Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България
2017 – 2030 г. са заложени мерки за въвеждане на система за диференцирано заплащане на
учените, включваща два компонента: (1) основната работна заплата - с фиксиран размер за
отделните научни длъжности, докторанти и постдокторанти в бюджетни научни
организации и висши училища и (2) допълнително материално стимулиране (ДМС),
обвързано с конкретни научни резултати. Поставени са мерки и за нормативно
регламентиране на минималния размер на стипендиите за докторанти, сравним със
средната работна заплата в страната.
В приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за
периода 2014 – 2020 г. са заложени мерки за подобряване на достъпа и увеличаване дела
на завършилите висше образование чрез усъвършенстване на системата за предоставяне на
стипендии, чрез диференциране начина на предоставяне и на размера на студентските
стипендии – социални стипендии, стипендии за върхови постижения и стипендии за успех,
както и чрез предоставяне на по-високи стипендии в стратегически за страната
направления.
Учените се нуждаят от достъп до най-съвременни научни съоръжения с цел
провеждане на конкурентни изследвания на високо международно ниво. Достъпът до
модерна научноизследователска инфраструктура е важен фактор за привличането и
задържането на най-добрите студенти, докторанти и изследователи.
Допълнителните стипендии ще окажат решаващо влияние за привличането и
задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като
качествени преподаватели и изследователи и не на последно място ще допринесе за
изпълнението на приетите национални стратегически документи за развитие на науката и
образованието.
Проектът на Постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона
за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация на интернет страницата на Министерството на образованието
и науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

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.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
обсъди и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне
на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши
училища и научни организации.
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