РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и
столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от
25.09.2008 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските
общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 25.09.2008
година.
Предложените промени в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове
са следните:
Разширява се глава „Студентски столове“. Въвежда се централизирана електронна
система за контрол на храненето в студентските столове, като допълнителен модул и
доразвиване на системата за заетост на студентските общежития, изградена от МОН.
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Необходимите компютърни конфигурации и връзка с интернет се осигуряват от висшите
училища, съответно от „Студентски столове и общежития (ССО) – ЕАД, а софтуерът и
поддръжката на базата данни – от Министерството на образованието и науката.
Обособява се отделна глава „Управление на студентските общежития и столове“, в която
са включени всички текстове, отнасящи се до въпросите на управлението им и които сега се
намират в различни глави.
Отпада предоставянето на парична помощ при свободно наета квартира по реда на чл.
29 от Наредбата.
Предоставя се възможност на висшите училища да сключват договори със
специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене, като правата и
задълженията на страните да се уреждат в договори между тях при стриктно спазване на
изискванията на наредбата.
Прецизират се текстове на Наредбата, като се привеждат в съответствие с настъпили
междувременно изменения в други нормативни актове (Закон за висшето образование и др.).
Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота
или да се допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е
и обстоятелството, че в настоящия си вид Наредбата за ползване на студентските общежития и
столове урежда изключително подробно ползването на студентските общежития и отделя
съвсем малко внимание върху управлението, ползването и контрола на студентските столове,
за които има отделна Инструкция, издадена на вече отпаднало от Наредбата основание. Поради
значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните
няколко години и установени при извършени проверки нередности е отпаднала
необходимостта от помощи за свободно наета квартира. Предложените изменения и
допълнения отчитат натрупана практика, настъпили промени и идентифицирани проблеми,
свързани със студентските общежития и столове.
Целите, които се поставят с приемането на акта, са по-добро систематизиране на
текстовете в Наредбата, което ще улесни и подобри прилагането й. Въвеждането на
информационна система (база данни) за хранещите се студенти, докторанти и специализанти
ще позволи да се контролира в реално време дали храненето в студентските столове се
извършва правомерно и да се прилагат своевременни мерки при установени нарушения.
Очакваният резултат от прилагането на акта е създаване на нормативни предпоставки
за подобряване ефективността на контрола върху дейността на субектите, отговарящи за
осигуряване на социално-битови придобивки за студентите, докторантите и специализантите
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и целевото използване на държавна субсидия – както от страна на органите за управление и
контрол, така и на самите ползватели.
С проекта на акт на Министерския съвет се предлага и изменение на Постановление №
162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка
на обучението за един студент по професионални направления, като предложените промените
се изразяват в промяна на коефициента, по които се умножава базовия норматив за издръжка
на обучението:
Увеличава се коефициентът за професионални направления "Растениевъдство",
"Растителна защита" и "Животновъдство" от 5,00 на 5,30., и се разширява обхвата за
финансиране на всички студенти и докторанти обучаващи се по следните професионални
направления:
 „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, и „Теория и управление на
образованието“;
 „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“.
Една от водещите политики на Министерството на образованието и науката е свързана
с оценката и развитието на висшето образование в страната и повишаване на ефективността на
публичните разходи в сектора. В този контекст е отчетена необходимостта от инвестиции в
определени области на висшето образование за осъществяване на подготовката на специалисти
съобразно нуждите на българската икономика.
Предложените промени са израз на усилията, които Министерството на образованието и
науката полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето
образование и уеднаквяване на образователната инфраструктура в страната с европейската
практика по отношение на държавното финансиране.
Предложеният проект на акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените бележки и
предложения са включени в справка за отразяването им.
Проектът на Постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за
нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация на интернет страницата на Министерството на образованието и
науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Прилагането на проекта на постановление няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет и ще се осигури в рамките на разчетените средства с проекта на Закон за
държавния бюджет на Република България за 2021 г., поради което прилагаме одобрена
финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Предложеното изменение не оказва ефект
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върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от
програмния формат на бюджета на Министерството на образованието и науката.
Проектът на Постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското
право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за
висшето образование, предлагам Министерският съвет да обсъди и приеме проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за ползване
на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет
от 25.09.2008 година.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

Съгласували:
Петър Николов, зам.-министър,……………………………………………………………….
Албена Михайлова, главен секретар,…………………………………………………………
Галина Дреновска, директор на дирекция „Висше образование“,………………………….
Елена Атанасова, началник на отдел в дирекция „Висше образование“,……………………
Изготвил:
Милена Стоянова, държавен експерт в дирекция „Висше образование“……………………….
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