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НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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бител
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Бележки и предложения

Приети/
неприети

Към чл. 6 на ПМС № 64/2016 г. да се Не се
създаде нова
алинея: „Министърът на приема
образованието и науката може да предлага на
Министерския съвет за утвърждаване и по-голям
брой на приеманите за обучение студенти, от
определения по реда на чл. 5, когато общият
брой на приетите от висшето училище студенти
и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от
Закона за висшето образование през последните
две учебни години е намалял повече от 30%.

Мотиви
1. От предлагания текст не става ясно спрямо кой период
следва да се изчислява намаленият с 30% прием.
2. Максимално допустимият брой на приеманите
студенти за съответната учебна година се определя въз
основа на броя на приетите студенти, за които държавата
предоставя средства за обучение, и коефициент за
качество на обучението, формиран от конкретни
индикатори от Рейтинговата система на висшите
училища в страната. Намаляването на максимално
допустимия брой студенти през последните три години
не се дължи на неизпълнение на утвърдения прием на
студенти за СА – Свищов, а на ниския коефициент за
качеството на провежданото обучение.
3. В Постановление № 162 на Министерския съвет от
2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за
издръжка на обучението за един студент по
професионални направления се изменят и
коефициентите по професионални направления
„Икономика“ и „Администрация и управление“, по
които се умножава базовият норматив за издръжка на
обучението. Към настоящия момент коефициентът за
тези направления е 1,00, като предложението е той да
стане 1,15. По този начин се увеличава издръжката на
обучението и компенсира финансово намаляването на
броя на приеманите студенти в СА – Свищов.
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