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Решение на Министерския съвет за утвърждаване на програми за

РО

Относно:

оптимизация

на

разходите

и

структурата

на

Минно-геоложки

университет „Св. Иван Рилски“ и на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ -

П

Свищов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация и чл. 91б от Закона за висшето образование предлагам на
вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на програми
за оптимизация на разходите и структурата на Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“ и на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.
В предложената Програма за оптимизация на разходите и структурата на МГУ „Св.
Иван Рилски“ за периода 2020 – 2023 година са разписани мерките, които следва да се

изпълнят, сроковете за изпълнението им, както и очакваните финансови ефекти от
реализацията на всяка една мярка. Основните акценти в програмата са следните:
I. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал.
- Всички преподаватели се пенсионират при навършване на 65-годишна възраст;
- Пенсиониране на административен и помощен персонал;
- Съкращаване на щатни бройки на административен и помощен персонал;
- Спиране на допълнителните възнаграждения на директори, ръководители на
спомагателни звена, членове на комисии.
II. Мерки за повишаване на наукометрията на университета
- Отделяне на 25% от бюджета по Наредбата за условията и реда за оценката,
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планирането и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на
присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност,
за заплащане на публикации на преподаватели в списания с висок импакт фактор
(отразява средния брой цитирания към последно публикувани в списания статии);
- Създаване на фонд млади учени;

- Развитие на мултидисциплинарни и интердисциплинарни фундаментални и
приложни изследвания, както и широко популяризиране на резултатите от тях;
- Разширяване и задълбочаване на съществуващите научни контакти с наши и
чужди университети. Създаване на действащи мрежи от споделени ресурси между
отделните сродни звена в различни университети от Европа и света.
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка

- Намаляване на потреблението на ел. енергия, топлоенергия и горива на

служебните автомобили;

- Ограничаване на командировките в чужбина;
- Обединяване на част от катедрите в Университета;
- Закриване на хуманитарния департамент.
IV. Мерки за увеличаване на приходите
- Привличане на чуждестранни студенти и докторанти;
- Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на посочените мерки на Университета е необходим допълнителен
финансов ресурс в размер до 650 хил. лв. С предоставянето на тези средства и в резултат
от прилагането на мерките за оптимизиране на структурата на персонала, както и на
разходите за издръжка, Университетът

ще

постигне

балансиран

бюджет

и

в

следващите години от изпълнението на програмата – 2021 – 2023 г., няма да са
необходими допълнителни финансови ресурси.
В предложената Програма за оптимизация на разходите и структурата на
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов за периода 2020 - 2022 г. са посочени
мерките за изпълнение, сроковете за изпълнение и очакваният финансов ефект.
Основните акценти в Програмата са:
I. Мерки за оптимизиране на структурата и размера на разходите за
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възнаграждения

- Намаляване на възнагражденията на лицата, заемащи изборни управленски

длъжности;

- Намаляване броя на заместник-ректорите;

- Намаляване с 40% на числеността на академичния персонал, получаващ

възнаграждение по чл. 110 от КТ – втори трудов договор при същия работодател;
- Намаляване с 50% възнагражденията за служителите, сключили втори трудов

договор;

- Намаляване на добавките за притежавани научни степени "доктор" и "доктор

на науките";

- Намаляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов

стаж и професионален опит;

- Освобождаване на лица от академичния и от неакадемичния състав, придобили
право на пенсия;
- Преминаване на едносменен режим на работа в част от звената и въвеждане на
непълно работно време за други, с което ще се даде възможност за намаляване
числеността на административния и помощния персонал;
- Мораториум за откриване на процедури за академични длъжности.
II. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка - намаляване на разходите
за комунални услуги, материали, външни услуги и др.

III. Мерки за намаляване на задълженията - изплащане на задълженията за
работни заплати и за местни данъци и такси за 2019 г.
IV. Мерки за увеличаване на приходите
- Увеличаване броя на обучаваните студенти държавна поръчка в резултат на
промените в ПМС 64/2016 г. и платена форма;
- Увеличаване броя на обучаваните докторанти в ОНС

"Доктор",

самостоятелна форма на обучение;
- Увеличаване броя на обучаваните чуждестранни студенти в ОКС "Бакалавър"
и "Магистър", платена форма;
- Повишаване на таксите за обучение на студентите държавна поръчка, платена
форма и за ОНС "Доктор;
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- Увеличаване на приходите от дейности извън учебната.

За стартиране на предвидените в програмата мерки

на висшето училище е

необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 2 млн. лв. Предвидените мерки за
2021 г. и 2022 г. ще се изпълняват в рамките на освободените средства в резултат от
реализираните мерки за преструктуриране на персонала, както и от намаляване на
разходите за издръжка и увеличение на приходите за съответната година, поради което в
тези две години няма да са необходими допълнителни средства.

Необходимите средства за стартиране прилагането на програмите за оптимизация,
в размер до 2,65 млн. лв., ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 година. Средствата ще се предоставят по бюджетите на
МГУ и СА – Свищов след утвърждаване на програмата. Ръководствата на двете висши
училища се задължават да изпълнят всички описани в съответната програма мерки и
дейности в рамките на предоставените средства, поради което за периода 2021 – 2023 г.
няма да е необходим допълнителен финансов ресурс.
Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се
изготвя справка за съответствието му с него.
Проектът на Решение, заедно с доклада към него, е публикуван на интернет
страницата на МОН и на Портала за обществени консултации на основание чл. 85 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Материалите са съгласувани по реда, указан в него, и получените становища
заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображенията за това са
приложени към настоящия доклад.
Предложеният проект на Решение на Министерския съвет не води до въздействие
върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по
Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква ,,б" от правилника.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
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С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Решение.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

