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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 
 

  

№……….…………………. 

……………………. 2022 г.        Проект 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката 

 

 

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, чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование и чл. 6, 

ал. 2 и 3 от Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и 

реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в 

държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални 

направления и на Списък на защитените специалности (ПМС № 64/2016 г.) предлагам на 

Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 

363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за 

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 363 

на Министерския съвет от 1.06.2022 г. за утвърждаване броя на 

приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши 

училища и научните организации на Република България през учебната 

2022 – 2023 година 
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обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации 

на Република България през учебната 2022 – 2023 година. 

Проектът на Решение на Министерския съвет е съобразен със Закона за висшето 

образование и с ПМС № 64/2016 г. Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 и 3 от ПМС № 64/2016 г. 

регламентира възможност за изключения по отношение на професионално направление 

„Военно дело“ и за специалности от регулираните професии от професионални 

направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“, при които съответно 

Министерството на отбраната и Министерството на здравеопазването следва да преценят 

необходимостта от кадри, в следствие на което да заявят броя на търсените специалисти. 

В тези случаи министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския 

съвет за утвърждаване и по-голям брой на приемани за обучение студенти и докторанти 

от определения по реда на чл. 5 от ПМС № 64/2016 г. след съгласуване с министъра на 

отбраната, съответно с министъра на здравеопазването.  

Предложените с проекта изменения са направени въз основа на получени 

предложения от Министерството на отбраната и Медицинския университет – София, 

подкрепено от Министерството на здравеопазването, за утвърждаване на допълнителни 

места по план-приема на студенти и докторанти в държавните висши училища за учебната 

2022 – 2023 година. Министърът на отбраната е предложил и мотивирал утвърждаването 

на едно допълнително място за прием по специалността от регулираните професии 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и на 18 допълнителни 

места за прием на курсанти по специалността от регулираните професии „Организация и 

управление на военни формирования на тактическо ниво“. Исканата промяна е 

продиктувана както от спецификата в приема и обучението на офицери по специалността 

и наличието на нови структури във въоръжените сили, така и от настъпили сериозни 

изменения на средата за сигурност в регионален и световен мащаб, оказващи съществено 

влияние за националната и колективна сигурност. Налице са също така намаляващи 

възможности за задържане на кадри, притежаващи изискващата се специализирана 

професионална подготовка. Всичко това налага необходимостта от търсене на 

допълнителни възможности за привличане, подбор и провеждане на професионална 

подготовка на кадри за въоръжените сили, за което приоритетно са отговорни военните 

академии и висшите военни училища. Като краткосрочен подход за решаване на 

горепосочения проблем е актуализирането на броя на приеманите за обучение курсанти 

във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за учебната 2022 – 2023 

година.  

Въз основа на гореизложеното, предлагам: 
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1. Да се увеличат с 1 (от 6 на 7) местата, за които държавата осигурява средства за 

издръжка на обучението, по специалността от регулираните професии „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно 

дело“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ (след 

придобито висше образование) във Военната академия „Г. С. Раковски“.  

2. Да се увеличат с 18 (от 44 на 62) местата за прием на курсанти по специалността 

от регулираните професии „Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“ от професионално направление „Военно дело“, за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ във Висшето военно-въздушно 

училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. 

Ректорът на Медицинския университет – София, акад. Лъчезар Трайков, е 

предложил и мотивирал утвърждаването на допълнителни места за прием на студенти, за 

които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Медицинска 

сестра“ – 50 места, „Лекарски асистент“ – 30 места и „Акушерка“ – 20 места. 

Предложението е подкрепено от Министерството на здравеопазването по отношение на 

заявените допълнителни места за специалностите „Медицинска сестра“ и „Лекарски 

асистент“. Основен мотив за предложението е сериозният недостиг на кадри в сектор 

„Здравеопазване“. Най-същественият проблем на човешките ресурси в здравеопазването 

в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. При тази 

професия недостигът на пазара на труда е изключително сериозен и е необходимо 

полагането на целенасочени усилия, за да може образователната система в средносрочен 

и дългосрочен план да започне да отговаря на идентифицираните потребности на 

здравната система от този вид медицински специалисти. Относно специалност „Лекарски 

асистент“ следва да се отбележи, че това е сравнително нова специалност, поради което 

броят на завършилите студенти е сравнително малък. Тенденцията в последните години е 

към увеличаване на броя на висшите училища, желаещи да провеждат обучение по тази 

специалност, както и на утвърждавания брой студенти.  

Въз основа на гореизложеното, предлагам да се утвърдят допълнителни места за 

прием на студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, за 

придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Медицинския 

университет – София, по следните специалности: 

1. Медицинска сестра – 50 места; 

2. Лекарски асистент – 30 места. 
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Средствата за издръжка на обучението на допълнителните места по специалността 

от регулираните професии „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените 

сили“ във Военната академия „Г. С. Раковски“ и по специалността от регулираните 

професии „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във 

Висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия ще бъдат в 

рамките на утвърдения разходен таван за 2023 г. на бюджетните взаимоотношения на 

държавния бюджет за държавните висши военни училища чрез бюджета на 

Министерството на отбраната.  

Допълнително необходимите средства за издръжка но обучението на 80 бр. 

студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в 

Медицинския университет – София са, както следва: За 2022 г. – не са необходими 

средства, за 2023 и следващите години ще са необходими по 366,8 хил. лв. годишно, 

поради което прилагаме одобрена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а” от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът на акт не води до изменения в целевите стойности на показателите за 

изпълнение на бюджетните програми, в т.ч. на ключовите индикатори от програмните 

формати на бюджети на Министерството на образованието и науката и Министерство на 

отбраната.  

Предложеният проект на акт води до въздействие върху държавния бюджет.  

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. 6, ал. 2 и 3 от Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 

2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти 

и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните 
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професионални направления и на Списък на защитените специалности, предлагам 

Министерският съвет да обсъди и приеме проекта на Решение на Министерския съвет за 

изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г. за утвърждаване броя 

на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и 

научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година. 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


