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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
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№……….………………….
……………………. 2022 г.

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на
професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8
от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2021 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 Постановление на Министерския
съвет за допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности по
чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.
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С Постановление № 283 на Министерския съвет е приет Списък на професионални
направления (ПН) и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето
образование, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобождавани от такси за
обучение.
Списъкът включва следните професионални направления и защитени специалности:
I. Професионални направления:
1. Педагогика на обучението по…;
2. Религия и теология;
3. Математика;
4. Физически науки;
5. Химически науки;
6. Химични технологии;
7. Енергетика;
8. Материали и материалознание.
II. Защитени специалности:
1. Арменистика и кавказология;
2. Африканистика – на ОКС „бакалавър“;
3. Индология;
4. Иранистика;
5. Класическа филология – на ОКС „бакалавър“;
6. Новогръцка филология;
7. Румънска филология;
8 Унгарска филология;
9. Хебраистика;
10. Ядрена техника и ядрена енергетика – на ОКС „бакалавър“;
11. Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост –
на ОКС „бакалавър“;
12. Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост – на ОКС „магистър“
след придобита ОКС „бакалавър“;
13. Топло- и ядрена енергетика – на ОКС „бакалавър“;
14. Ядрена енергетика - на ОКС „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“;
15. Корабостроене и морска техника – на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след
придобита ОКС „бакалавър“;
16. Хидростроителство;
17. Металургия – на ОКС „бакалавър“;
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18. Технология на дървесината и мебелите – на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“
след придобита ОКС „бакалавър“.
Освобождаването от заплащане на такси за обучение на студентите в тези
професионални направления и специалности допринася за повишаване на интереса към
обучение в тях, като целта е подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите
на тези стопански отрасли, в които се наблюдава недостиг на кадри на пазара на труда.
Предложеният проект на акт допълва специалностите от ПН 5.9. „Металургия“ за ОКС
„магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“ да бъдат включени в списъка на
професионалните направления и защитени специалности по реда на чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона
за висшето образование и студентите да се освободят от такси за обучение.
Предложеният проект на акт за допълнение на Постановление № 283 от 2021 г. на
Министерския съвет ще обхване общо 35 студенти в първи курс на обучение по
специалностите от ПН 5.9. „Металургия“ за ОКС „магистър“ след придобита ОКС
„бакалавър“, които ще бъдат приети през учебната 2022/2023 година в Химикотехнологичния
и металургичен университет - София.
Необходимият финансов ресурс за 2022 г. е в размер на 15 750 лв. и ще бъде да сметка
на преструктуриране на разходите по бюджета на МОН. За прилагане на проекта на
Постановление за 2023 г. необходимите средства в размер на 47 250 лв. ще бъдат в рамките
на утвърдения разходен таван на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет за
държавните висши училища за 2023 г. (в размер на 625,2 млн. лв.).
По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието, която
е съгласувана с администрацията на Министерския съвет по реда на чл. 30б, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Съгласно
разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на акт са проведени
обществени консултации, като проектът на Постановление на Министерския съвет, докладът
на министъра на образованието и науката, частичната предварителна оценка на
въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации.
Предложеният проект на акт не води до промяна на целевите стойности на показателите
за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори по програмния формат на бюджет на
Министерството на образованието и науката.
Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя
справка за съответствието му с него.
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Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет не води до въздействие
върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение
№ 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква ,,б" от правилника.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за
допълнение на Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на
професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за
висшето образование (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2021 г.)

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката
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