СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА 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
№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1.

Димитър Йорданов
(25 ноември 2020 г.
10:25:19 ч. – Портал за
обществени консултации)

В член 4 ал. 11 да бъде записано увеличението на минималната и
максималната стипендия да бъде с един и същ размер.

Не се
приема

Увеличението на
минималния и
максимален размер на
стипендията не е със
сума, а с 20 на сто
спрямо сегашните
размери.

2.

konarcheva
(26 ноември 2020 г.
10:56:12 ч. – Портал за
обществени консултации)

Тъй като съществува нужда от увеличаването на стипендиите в
държавните висши учебни заведения, поздравявам за идеята това да се
осъществи. Смятам, че това е един от правилните начини да се
разпредели частта от бюджета, а именно да се възнаградят положените
усилия на студентите. Това, от една страна, допринася за мотивацията и
стремежа към повече постигнати качествени резултати, както и показва
уважение на труда между висшето учебно заведение като институция и
студента като личност.

Приема се

Коментарът не съдържа
конкретни предложения,
а отразява
положителната оценка
на автора му по
отношение на
настоящите промени.

3.

National alliance for social
responsibility
(26 ноември 2020 г.
14:16:34 ч. – Портал за
обществени консултации)

За стипендиите на редовните докторанти по държавна поръчка – да се
актуализират автоматично с всяка промяна на минималната работна
заплата за страната. Да бъдат 110% от минималната работна заплата за
страната.

Не се
приема

Постоянно се търсят
възможности за
увеличаване на
студентските и
докторантските
стипендии.
Студентските стипендии
не са променяни от
втория семестър на
учебната 2016-2017
година, докато
докторантските
стипендии последно са
увеличени от 01.01.2018
г.
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4.

Kalina Petrova
(26 ноември 2020 г.
15:04:44 ч. – Портал за
обществени консултации)

Чудесна стъпка в правилната посока! Крайно време е, обаче,
докторантските стипендии да бъдат обвързани с минималната работна
заплата.

Не се
приема

Постоянно се търсят
възможности за
увеличаване на
студентските и
докторантските
стипендии.
Студентските стипендии
не са променяни от
втория семестър на
учебната 2016-2017
година, докато
докторантските
стипендии последно са
увеличени от 01.01.2018
г.

5.

StefanYordanov
(30 ноември 2020 г.
02:45:55 ч. – Портал за
обществени консултации)

1. В член 4, ал. 11 числото „70“ се заменя с „100; - С Вашето предложение
за повишаване на минималния праг - минималната месечна стипендия
през 2021г. ще бъде точно 13,07% от Минималната работна заплата.
Нашето предложение е процентът да бъде вдигнат поне на 15% или 100
лева!

Не се
приема

Размерите на
студентските стипендии
не са обвързани с
минималната работна
заплата.

2. В член 7, ал. 1 числото "500" се заменя с "600"; - необходимо е
повишаване с 20% и на докторантските стипендии! Към 2020г.
съотношението докторантска стипендия и МРЗ е 81%. С вдигането на
МРЗ от 01.01.2021 съотношението става 75%. За да се запази ставката
съобразно инфлацията в държавата предлагаме увеличение с между 50 и
100 лева на докторантските стипендии!

Не се
приема

Постоянно се търсят
възможности за
увеличаване на
студентските и
докторантските
стипендии.
Студентските стипендии
не са променяни от
втория семестър на
учебната 2016-2017
година, докато
докторантските
стипендии последно са
увеличени от 01.01.2018
г.

1. Тъй като отдавна не съществуват "домове за лица, лишени от
родителска грижа", предлагам навсякъде в Постановлението текстът
"студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица,
лишени от родителска грижа" да бъде заменен с текста "студентите,

Приема се

Направена е корекция.

6.

valat
(05 декември 2020 г.
22:31:34 ч.;
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05 декември 2020 г.
22:46:52 ч.
– Портал за обществени
консултации)

които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка
за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в
приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или
специализирана институция".
По този начин текстът ще бъде синхронизиран и с последните промени в
Закона за висшето образование.
2. В Допълнителни разпоредби на Постановлението да бъде създаден
параграф, който да дава определение за термина "тежко материално
състояние" във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 2 от Постановлението.
По този начин ще отпадне необходимостта от тълкуване на този термин.

Приема се

Отразено е в акта.
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