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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  
Проект 

 
 

З  А  К  О  Н 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(Обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 

1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; 

попр., бр. 66 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г.,  

бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 

2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., 

бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г. и бр. 61 и 99 от 2011 г.) 

 

§ 1. В чл. 90, ал. 3 буква „г” се изменя така: 

„г) административни услуги за лица, които не са студенти, чиито 

размери не може да надвишават необходимите материално-технически и 

административни разходи по предоставяне на услугата;”. 

§ 2. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 

от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г.) в § 7 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „2010/2011 г.” се поставя запетая, а думите  

„и 2011/2012 г.” се заменят с „2011/2012 г. и 2012/2013 г.”; 

2. В ал. 3 след думите „2011/2012 г.” се добавя „и 2012/2013 г.”. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник”. 
 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………. 2012 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
 

(ЦЕЦКА ЦАЧЕВА) 
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М О Т И В И  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основната цел на предложения законопроект е удължаване с още 

една учебна година (2012/2013 г.) на дадената през 2010 г. възможност на 

държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при 

определени условия и ред, установени в Закона за изменение и допълнение 

на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61  

от 2011 г.).  

Промените, които се предлагат със законопроекта, са: 

1. С допълнението на чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „г” се определя 

ограничение при определяне стойността на административните услуги, 

предоставяни от висшите училища на лица, които не са студенти. Размерът не 

може да надвишава действителните разходи, направени от висшите училища, 

за извършване на съответната услуга - необходимите материално-технически 

и административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните 

лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време. 

Причините, които налагат тази промяна, са силно завишените цени на този 

вид административни услуги, предоставяни от висшите училища, без разумно 

икономическо обяснение. 

2. С предлаганите изменения в § 7 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето 

образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г.) се удължава 

периодът, в който висшите училища, които са получили при институционална 

акредитация оценка „добра” или „много добра”, да имат право и през 

учебната 2012/2013 г. 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 „добра“ или „много 

добра”, при условия, определени с правилника за дейността на висшето 

училище и с договор между студентите и висшето училище.  

Броят на обучаваните срещу заплащане студенти да бъде извън 

определения от Министерския съвет държавен план-прием за учебната 

2012/2013 г. и да бъде в рамките на определения капацитет на висшето 

училище, но не повече от 5 на сто от него. 
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Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

За прилагането на предложените промени не са необходими 

допълнителни финансови средства за сметка на държавния бюджет. 

Очаквани резултати: 

С допълнението на чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „г” се цели въвеждане на 

ограничения при формирането на цените на административните услуги, 

предоставяни от висшите училища на лица, които не са студенти. По този 

начин стойността им не може да надвишава действителните разходи, 

направени от висшите училища за извършване на съответната услуга. 

С удължаването на възможността за провеждане на платено висше 

образование по своята същност е антикризисна мярка, тъй като към 

настоящия момент е ясно, че държавата не разполага с необходимите 

финансови средства. След като няма възможност да се осигури необходимият 

финансов ресурс, платеното обучение се явява възможност за държавните 

висши училища да получат допълнителни финансови средства от 

осъществяваната от тях основна дейност (провеждане на обучение и 

придобиване на образование). 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Изготвеният законопроект не противоречи на европейското 

законодателство и не е изготвен в изпълнение на актове на Европейския 

съюз или на международни договори, сключени от Европейската общност. 

 

 
 
 
ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Цветан Цветанов) 
 


