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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2021 г.

Проект

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от проф. Николай Денков – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. за утвърждаване
броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните
висши училища и научните организации на Република България през
учебната 2021 – 2022 година

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 и чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование
предлагам на Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. за утвърждаване
броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и
научните организации на Република България през учебната 2021 – 2022 година.
Проектът на Решение на Министерския съвет е съобразен със Закона за висшето
образование и с Постановление на Министерския съвет № 64 от 25.03.2016 г. за условията
и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в
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държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални
направления и на Списък на защитените специалности (ПМС № 64/2016 г.).
Предложените изменения и допълнения са направени въз основа на получени
предложения от Министерството на правосъдието и ректора на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ за утвърждаване на допълнителни места за прием на студенти по
специалност „Право“ в задочна форма на обучение. Министърът на правосъдието на
основание чл. 6, ал. 5 от ПМС № 64/2016 г. е предложил и мотивирал утвърждаването на
допълнителни 20 места за прием на студенти по специалност „Право“ в задочната форма
на обучение за учебната 2021 - 2022 г. Възможността министърът на образованието и
науката да предлага на Министерския съвет за утвърждаване по-голям брой на приеманите
за обучение студенти в задочна форма по специалност "Право", след мотивирано
предложение от министъра на правосъдието беше предвидена, като временна мярка.
Съгласно § 4 от Заключителните разпоредби на ПМС № 170 от 2019 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 55 от 2019 г.) тя
следва да се прилага до влизане в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална
квалификация "юрист", приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., изм., бр. 41 от 2018 г., бр. 46 от 2019 г., отм., бр. 50 от 2.06.2020
г., в сила от 2.06.2020 г.). Тази наредба обаче беше отменена, преди влизането й в сила и
по този начин чл. 6, ал. 5 от ПМС № 64/2016 г. от мярка с временен характер, придоби
трайно действие и Министерството на образованието и науката ще предприеме
необходимите действия за отмяната й в бъдеще.
Министерството на правосъдието подкрепя направеното искане от чл.-кор. проф.
д.н. Христо Белоев, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“, въз основа, на което
предлагам за утвърждаване 20 места за прием на студенти по специалност „Право“ в
задочната форма на обучение. Предложението кореспондира с потребностите от
специалисти в тази област, както и с големия интерес и търсене от кандидат-студентите
на възможност за обучение в задочната форма на обучение по специалност „Право“.
Ректорът на висшето училище посочва, че възпитаниците на Юридическия
факултет на Русенския университет намират успешна професионална реализация в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция „Охрана“. Русенският
университет е дългогодишен партньор на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”.
Между двете институции е сключено споразумение за сътрудничество, което през месец
февруари 2020 г. е подновено за следващите пет години. По него двете страни си
сътрудничат по различни въпроси, които са от взаимен интерес. Съществува и сериозен
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потенциал за сътрудничество със Съвета по изпълнение на наказанията, който се създава
към Министерството на правосъдието.
Прилагането на проекта на решение няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет и ще се осигури в рамките на разчетените средства по бюджета на
Министерството на образованието и науката в 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. Решението не оказва ефект 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 Решение е публикуван на основание чл. 66 и чл. 69, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс 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.
С проекта на Решение на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от
европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето
образование и чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам Министерският съвет да обсъди и приеме проекта на
Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 437 на
Министерския съвет от 2.06.2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на
Република България през учебната 2021 – 2022 година.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката
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