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от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на
програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната

П

РО

художествена академия - София

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 програма за
оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена академия – София.
В предложената Програма за оптимизация на разходите и структурата на висшето училище
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;
- Оптимизиране на щатни бройки на помощен персонал;
- Спиране на допълнителните възнаграждения за участия в съвети и комисии с

изключение на заседанията на научния съвет.
II. Мерки за повишаване на научните изследвания на университета
- Планиране и реализация на действия и процедури за стимулиране на
преподавателската и докторантска активност. Отделяне на 10 % от бюджета на НХА за
присъщата й художествено-творческа и научна дейност

за създаване на онлайн

платформа и списание с цел осигуряване на възможност за публикации на преподаватели;
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- Създаване на фонд за млади визуални артисти;

- 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 в у нас и в света.
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка

- Намаляване на потреблението на ел. енергия и топлоенергия;
- Ограничаване на командировките в чужбина.
IV. Мерки за увеличаване на приходите

- Привличане на чуждестранни студенти и докторанти;

- Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

Целта на настоящата програма е да се балансира бюджета на академията, което да
позволи нормално функциониране като съвременен културен и образователен център.
Към настоящият момент структурата на Националната художествена академия –
София включва два факултета и филиал в гр. Бургас. Общият брой на катедрите е 20.
Преподавателският състав е 128 души, от които: 34 професори, 38 доцента, 17 главни
асистента, 22 асистента, 11 старши преподаватели и 6 преподавателя.
Административния и помощен персонал е общо 82 бр. (79 щатни бр. и 3 бр.
извънщатен персонал). Обучаваните студенти за учебната 2019/2020 година са 1 000 бр.
За изпълнението на посочените мерки, на Академията е необходим допълнителен
финансов ресурс в размер до 685 000 лв. за 2021 г. С предоставянето на тези средства и в
резултат от прилагането на мерките за оптимизиране на структурата на персонала, както и

на разходите за издръжка, Академията ще постигне балансиран бюджет и в следващите
години от изпълнението на програмата 2022 - 2023 г., няма да са необходими допълнителни
финансови ресурси.
Необходимите средства за стартиране прилагането на програмата за оптимизация, в
размер до 685 000 лв., ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 година. Средствата ще се предоставят по бюджета на Националната
художествена академия - София след утвърждаване на програмата. Ръководството на
висшето училище се задължава да изпълни всички описани в съответната програма мерки и
дейности в рамките на предоставените средства.
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
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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,

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

Съгласували:
Албена Михайлова – главен секретар………………………………………………………….
Соня Кръстанова – директор на дирекция „Финанси“………………….…………………...
Валери Коцовски – н-к отдел в дирекция „Финанси“………………………………………
Изготвил:
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Даниела Кунева - държавен експерт, дирекция „Финанси“……………………………….

