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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 26.05.2000
г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и
научни организации

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 предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския
съвет от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.
Предложените промени в Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 година
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища и научни организации са следните:
Актуализират се минималният и максималният размер на стипендиите за българските
студенти. Минималният размер на месечната стипендия се увеличава от 70 на 85 лв., а

максималният – от 150 на 180 лв. Това увеличение отчита променените социалноикономически условия и е израз на държавната политика за стимулиране на студентите към
по-високи резултати от обучението, тъй като по-голямата част от стипендиите се предоставят
според показания от студентите успех. Промяната на размера е максималната възможна на
този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с Националното
представителство на студентските съвети. Усредненият размер на стипендиите за
българските студенти през последните две учебни години е около 107 лв. на месец, което е
приблизително по средата между най-ниския и най-високия размер към момента.
Описва се механизъм за определяне на средствата за стипендии за българските
докторанти и за чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение
във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за
образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.
Запазва се досегашният размер на месечните стипендии за чуждестранните студенти,
приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени
спогодби за образователен, научен и културен обмен.
Ограничава се правото за получаване на стипендия от докторанти и специализанти при
преместване от една докторска програма или специализация в друга или от едно висше
училище/научна организация в друго/друга, ако при това преместване се удължи срока на
докторантурата/специализацията. Ограничението е за времето, през което са получавали
стипендия на предишното място.
Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота
или допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е и
факта, че минималният и максималният размер на стипендиите на студентите не е променян
повече от 5 години при непрекъснато увеличаващи се разходи за издръжката на обучението
на един студент. Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с шест
милиона на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и
докторантите, което ще даде възможност на тези училища да повишат размера на
стипендиите, предоставяни по успех и/или доход с 20%, каквото е и предлаганото увеличение
на минималния и максималния размер на тези стипендии.
Целите, които се поставят с приемането на акта, са да се отличат и стимулират поефективно най-добрите студенти за техните постижения в обучението. По този начин ще
бъде постигната устойчива и дълготрайна политика в образованието по отношение на
грижата за студентите. Ще бъде продължена политиката за стимулиране на качеството в
образованието чрез по-близки до реалните нужди на студентите стипендии.
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Очакваните резултати от прилагането на акта е оптимизиране на системата за
предоставяне на стипендии, повишаване качеството на обучение и доближаването му в поголяма степен до очакванията на работодателите, чрез мотивирането на студентите да
полагат повече усилия за постигане на по-високи резултати в учебния процес.
Предложеният проект на акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените бележки и
предложения са включени в справка за отразяването им.
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.
Прилагането на проекта на постановление няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет и ще се осигури в рамките на разчетените средства с проекта на Закон за
държавния бюджет на Република България за 2021 г., поради което прилагаме одобрена
финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Предложеното изменение не оказва ефект
върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от
програмния формат на бюджета на Министерството на образованието и науката.
Проектът на Постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското
право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за
висшето образование, предлагам Министерският съвет да обсъди и приеме проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и 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.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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