
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
____________________________________________________ 

Проект 
 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г., попр., бр. 66 от 1999 г., 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., бр. 61 и 99 от 

2011г., бр. 60 и бр. 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) 

  

 

§ 1. 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. изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.) в § 7 

(относно чл. 21, ал. 2) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „2011/2012 г.” се поставя запетая, а думите „и 

2012/2013 г.” се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.”; 

2. В ал. 3 след думите „2011/2012 г.” се поставя запетая, а думите „и 

2012/2013 г.” се заменят с „2012/2013 г. и 2013/2014 г.”. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен 

вестник. 

 

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на .......................2013 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 



 

М  О  Т  И  В  И 

към проекта на Закон за изменение на Закона за висшето образование 

 

Основната цел на предложения законопроект е удължаване с още 

една учебна година (за 2013/2014 година) на дадената през 2010 година 

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.  

С предложените изменения в § 7 от Преходните и заключителни 

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. изм. и доп., 

бр. 60 от 2012 г.) се удължава периодът, в който висшите училища, които са 

получили при институционална акредитация оценка от 6,00 до 10,00, да 

имат право и през учебната 2013/2014 година 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 от 6.00 до 10.00. Обучението се извършва при условия, определени 

в 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 

2013/2014 година и да бъде в рамките на определения капацитет на 

висшето училище, но не повече от 5 на сто от него. 

  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба: 

За прилагането на предложените промени не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

 

Очаквани резултати: 



В държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно 

средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните 

висши училища.  Удължаването на възможността за провеждане на платено 

висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу 

недостатъчното финансиране на системата на висшето образование. 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 Европейските общности.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


