РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09-223/ 22.01.2021 г.
На основание чл. 105, ал. 2 във връзка с чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. за предоставяне на средства на държавните
висши училища за достигане на по-висок размер на заплатата за най-ниската академична
длъжност, определена при условията на чл. 92, ал. 1 от Закона за висшето образование,
както и на други длъжности от академичния състав в държавните висши училища,
разпределени по размер и по висши училища в Постановление № 408 на Министерския
съвет от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за
2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.)
УТВЪРЖДАВАМ
Правила за условията и реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши
училища съгласно приложението.
Контрол за изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министър Петър
Николов.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството
на образованието и науката и да се доведе до знанието на ректорите на държавните
висши училища, както и на всички заинтересовани лица.
22.1.2021 г.

X
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev
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Утвърдени със Заповед № РД09-223/ 22.01.2021 г.
на Министъра на образованието и науката
ПРАВИЛА
за условията и реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши училища
1. Средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2021 г. (ЗДБРБ за 2021 г.) се предоставят на държавните висши училища с цел:
1.1. постигне на финансова стабилност в средносрочен и дългосрочен план,
едновременно с постигане на по-високи размери на основните възнаграждения в държавните
висши училища с оглед повишаване на мотивацията за работа на академичния състав и
реализирането на политика за привличане в преподавателска професия на най-добрите
студенти и задържането и развитието им като преподаватели;
1.2. повишаване на ефективността на разходите и подпомагане на прехода на висшите
училища към период на работа с намаляващ брой обучаеми;
1.3. подпомагане на оптимизацията на вътрешната структура на държавните висши
училища, произтичаща от политиките за преструктуриране на профила на висшите училища
към професионалните направления с по-висока оценка за качество, и реализация и
увеличаване на субсидията чрез повишаване на средната оценка за качество и реализация.
2. В срок до 31 март 2021 г. всяко държавно висше училище, за което в Постановление
№ 408 на Министерския съвет от 23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.) е
предвидено да получава субсидия по чл. 105, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г., представя в
Министерството на образованието и науката (МОН) програма за постигане на финансова
устойчивост и повишаване на оценката на предлаганото от него висше образование.
3. Програмата по т. 2 съдържа една или повече от следните мерки:
3.1. повишаване на минималната, съответно на средната норма преподавателска работа
за аудиторна заетост на научно-преподавателския състав;
3.2. намаляване на броя на специалностите и на магистърските програми, при които
разходите надвишават постъпленията, с изключение на защитените специалности;
3.3. намаляване на броя на структурните звена във висшите училища и/или
преструктуриране на профила на обучаемите към професионалните направления и
специалности с по-висока оценка за качество и реализация;
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3.4. оптимизиране на размера на допълнителните възнаграждения, в т.ч. за
допълнителното трудово възнаграждение за образователната и научна степен „доктор“ и за
научната степен „доктор на науките“ и за допълнително месечно възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит;
3.5. оптимизиране на структурата и числеността на персонала в държавните висши
училища, в т.ч. относно лицата от научно-преподавателския състав, на които не е възложена
преподавателска или изследователска работа, относно лицата на възраст над 65 години,
заемащи академични длъжности, както и по отношение на числеността на административния
персонал;
4. Програмата по т. 2 задължително съдържа предприетите от съответното висше
училище мерки за завишаване на текущите изисквания към обучаемите за участие и
ангажираност в учебния процес по време на цялата учебна година и контрол за тяхното
изпълнение.
5. За подобряване на ефективността на разходите в програмите по т. 2 висшите училища
може да включат и други мерки освен посочените по-горе.
6. В срок до 30 април 2021 г. МОН извършва оценяване на представените от висшите
училища програми по т. 2. Оценката е положителна или отрицателна.
7. При поискване от МОН висшето училище е длъжно да представя допълнителна
информация и документи, свързани с оценяването на програмата.
8. В срок до 15 май 2021 г. министърът на образованието и науката със заповед одобрява
положително оценените програми, а за отрицателно оценените, издава мотивиран отказ.
9. Средствата по чл. 105, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г., се предоставят по бюджета на
съответното висшето училище, разпределени като ежемесечен трансфер равен на 1/12 част от
съответните размерите, определени в Постановление № 408 на Министерския съвет от
23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
10. Висшите училища с одобрена от министъра на образованието и науката програма по
т. 2 имат право да получат пълния размер на определените за тях средства по т. 9 през 2021 г.
11. На висшите училища, които са получили отказ от министъра на образованието и
науката за одобрение на представените от тях програми по т. 2, разчетените средствата не се
предоставят.
12. С размера на непредоставените средства по т. 11 се извършват компенсирани
промени между бюджетите на държавните висши училища и бюджета на Министерството на
образованието и науката.
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