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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г., попр., бр. 57 от 1997 г., изм., бр. 58 от 1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 1999 г., попр., бр. 66 от 1999 г., изм., бр. 111 от 1999 г., изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., изм., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 от 2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 77 от 2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., изм., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 62 от.2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., изм., бр. 38 от 2010 г.)
	
§ 1. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 6 буква „в” думите „чл. 21, ал. 4” се заменят с „чл. 21, ал. 5”;
2. В т. 7 думите „чл. 21, ал. 2 и 4” се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3 и 5”.

§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка „много добра”, имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно образование, по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка „много добра“, при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище. Броят на обучаваните срещу заплащане студенти е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а”, и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на висшето училище, но не повече от 10 на сто от него.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея думите “Правото по ал. 2” се заменят с „Правото по ал. 3.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея думите “Правото по ал. 4” се заменят с „Правото по ал. 5”.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 3. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б” думите „чл. 21, ал. 2 и 4” се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3 и 5”.

§ 4. В чл. 91, ал. 5, т. 1 думите „чл. 21, ал. 2 и 4” се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3 и 5”.

§ 5. Член 95 се правят следните измененя:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Таксите от обучението по чл. 21, ал. 2, 3 и 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1, а таксите за обучение по чл. 21, ал. 2 не могат да бъдат по-високи от двукратния размер на нормативите, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1.”
2. В ал. 5 думите „чл. 21, ал. 6” се заменят с „чл. 21, ал. 7”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 6. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник.















М  О  Т  И  В  И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Îñíîâíàòà öåë íà ïðåäëîæåíèÿ çàêîíîïðîåêò å, ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ è ðåä, äà ñå äàäå âúçìîæíîñò íà äúðæàâíèòå âèñøè ó÷èëèùà äà ïðîâåæäàò îáó÷åíèå ñðåùó çàïëàùàíå. 
Ïðîìåíèòå, êîèòî ñå ïðåäëàãàò ñúñ çàêîíîïðîåêòà, ñà:
1. Â ÷ë. 21 äà ñå ñúçäàâà íîâà àë. 2, ñ êîÿòî ñå ïðåäâèæäà âèñøèòå ó÷èëèùà, êîèòî ñà ïîëó÷èëè ïðè èíñòèòóöèîíàëíà àêðåäèòàöèÿ îöåíêà „ìíîãî äîáðà” èëè „äîáðà”, äà èìàò ïðàâî äà èçâúðøâàò îáó÷åíèå ñðåùó çàïëàùàíå â îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí „áàêàëàâúð” è â îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà ñòåïåí „ìàãèñòúð” ñëåä ïðèäîáèòî ñðåäíî îáðàçîâàíèå, ïî ñïåöèàëíîñòè îò ïðîôåñèîíàëíè íàïðàâëåíèÿ è îò ðåãóëèðàíèòå ïðîôåñèè, êîèòî ñà ïîëó÷èëè ïðè ïðîãðàìíàòà àêðåäèòàöèÿ îöåíêà „ìíîãî äîáðà“ èëè „äîáðà”, ïðè óñëîâèÿ, îïðåäåëåíè â ïðàâèëíèêà çà äåéíîñòòà íà âèñøåòî ó÷èëèùå è ñ äîãîâîð ìåæäó ñòóäåíòèòå è âèñøåòî ó÷èëèùå. 
2. Áðîÿò íà îáó÷àâàíèòå ñðåùó çàïëàùàíå ñòóäåíòè äà áúäå èçâúí îïðåäåëåíèÿ îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò äúðæàâåí ïëàí ïðèåì çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà è äà áúäå â ðàìêèòå íà îïðåäåëåíèÿ êàïàöèòåò íà âèñøåòî ó÷èëèùå, íî íå ïîâå÷å îò 10 íà ñòî îò íåãî.”
	3. Â ÷ë. 90, àë. 3, ò. 4, áóêâà „á” ñå ïðåäâèæäà òàêñèòå îò îáó÷åíèåòî ñðåùó çàïëàùàíå äà ïîñòúïâàò â ïðèõîäíàòà ÷àñò íà áþäæåòà íà ñúîòâåòíîòî âèñøå ó÷èëèùå. 
	4. Â ÷ë. 91, àë. 5, ò. 1 ñå ïðåäâèæäà, ÷å â ñëó÷àèòå, â êîèòî âèñøèòå ó÷èëèùà ïðîâåæäàò îáó÷åíèå ñðåùó çàïëàùàíå, íå ïîëó÷àâàò ôèíàñîâè ñðåäñòâà çà èçäðúæêà çà îáó÷åíèåòî êàòî ÷àñò îò ñóáñèäèÿòà îò äúðæàâíèÿ áþäæåò.
	5. Â ÷ë. 95, àë. 4 ñå ïðåäâèæäà òàêñèòå îò îáó÷åíèåòî ñðåùó çàïëàùàíå äà íå ìîãàò äà áúäàò ïî-íèñêè îò 70 íà ñòî îò äèôåðåíöèðàíè íîðìàòèâè ïî ïðîôåñèîíàëíè íàïðàâëåíèÿ çà åäèí ñòóäåíò è äà íå ìîãàò äà áúäàò ïî-âèñîêè îò äâóêðàòíèÿ èì ðàçìåð. 
Ôèíàíñîâè è äðóãè ñðåäñòâà, íåîáõîäèìè çà ïðèëàãàíåòî íà íîâàòà óðåäáà
Çà ïðèëàãàíåòî íà ïðåäëîæåíèòå ïðîìåíè íå ñà íåîáõîäèìè äîïúëíèòåëíè ôèíàíñîâè ñðåäñòâà çà ñìåêòà íà äúðæàâíèÿ áþäæåò.

Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè
Âúâåæäàíåòî íà ïëàòåíî âèñøå îáðàçîâàíèå ïî ñâîÿòà ñúùíîñò å àíòèêðèçèñíà ìÿðêà, òúé êàòî êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò äúðæàâàòà íå ðàïîëàãà ñ íåîáõîäèìèòå ôèíàíñîâè ñðåäñòâà. Àêòóàëèçàöèÿòà íà áþäæåòà êúì ñðåäàòà íà 2010 ã. ïðåäâèæäà 20 íà ñòî ñúêðàùåíèÿ â ïðåäâèäåíèòå ñðåäñòâà çà äúðæàâíèòå âèñøè ó÷èëèùà, êîåòî îçíà÷àâà äà ñå ñïðàò è êàïèòàëíèòå âëîæåíèÿ â òÿõ è äà ñå ïîñòàâè ïîä âúïðîñ èçäðúæêàòà èì. 
 Ñëåä êàòî íÿìà âúçìîæíîñò äà ñå îñèãóðè íåîáõîäèìèÿ ôèíàíñîâ ðåñóðñ, ïëàòåíîòî îáó÷åíèå ñå ÿâÿâà âúçìîæíîñò çà äúðæàâíèòå âèñøè ó÷èëèùà äà ïîëó÷àò äîïúëíèòåëíè ôèíàíñîâè ñðåäñòâà îò îñúùåñòâÿâàíàòà îò òÿõ îñíîâíà äåéíîñò /ïðîâåæäàíå íà îáó÷åíèå è ïðèäîáèâàíå íà îáðàçîâàíèå/.

Àíàëèç çà ñúîòâåòñòâèå ñ ïðàâîòî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
Èçãîòâåíèÿò çàêîíîïðîåêò íå ïðîòèâîðå÷è íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî è íå å èçãîòâåí â èçïúëíåíèå íà àêòîâå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç èëè íà ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè, ñêëþ÷åíè îò Åâðîïåéñêèòå îáùíîñòè. 



ÂÍÎÑÈÒÅËÈ: Ãàëèíà Áàíêîâñêà è ãðóïà í.ï.

