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Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на
специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за
които могат да се предоставят стипендии през 2018 г.
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, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за
приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува
недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2018 г.
Списъкът се изготвя на основание чл. 13а, ал. 1 от Закона за държавния служител
(ЗДСл) и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация
(НСПДА) и се приема с Решение на Министерския съвет.
Списъкът включва специалности, които са необходими на съответната
администрация и за които в продължение на повече от 18 месеца не са намерени подходящи
кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от ЗДСл. В решението се посочват броят и
размерът на стипендиите за всяка от включените специалности. Списъкът се актуализира
ежегодно по предложение на администрациите, не по-късно от 30 септември на текущата
година.
За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти –
български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са
завършили трети курс по специалност, включена в Списъка от специалности, за които в
отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят
стипендии.
Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на
три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия
се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв. Стипендията се
изплаща до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на
дипломна работа) съгласно учебния план на студента. Срокът, за който стипендиантът се
задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си
образование, е най-малко 3 години.
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Провеждането на стипендиантската програма ще позволи на административните
структури да привличат бъдещи служители с конкретна специалност, необходима за
осъществяване на дейността им, още преди завършване на тяхната образователноквалификационна степен, като в същото време привлечените по този начин могат да започнат
работа по служебно правоотношение веднага след завършването на образованието си.
Устойчивостта на програмата като инструмент за привличане и задържане на
служители от необходимите за администрацията специалности ще бъде гарантирана от
наличието на наставник на стипендианта по време на провеждането на програмата, както и от
задължението на стипендианта да работи в съответната административна структура минимум
3 години след завършване на образованието си.
Стипендиантската програма като инструмент за привличане и задържане на
квалифицирани млади хора за служители в администрацията ще повиши възможностите за
осигуряване на кадри с необходимата експертиза и ще съдейства за развитието на трайна и
устойчива връзка между висшите училища, студентите и администрацията.
Финансирането на стипендиантската програма ще се осъществява в рамките на
разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на
конкретната администрацията за съответната година.
Проектът не транспонира разпоредби на правото на Европейския съюз, поради което
не е приложена таблица за съответствие с европейското право.
Проектът на Решение, докладът към него и съобщението до средствата за масово
осведомяване са публикувани на Портала за обществени консултации на 7 август 2017 г. със
срок за консултации 30 дни.
Проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на
специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за
които могат да се предоставят стипендии през 2018 г. е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като
получените становища са отразени в приложената справка.
Предложеният проект на решение няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което прилагам финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1,
т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното предлагам Министерския съвет да приеме Проекта на
Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на специалностите, за които в
отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се
предоставят стипендии през 2018 г.
С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)

