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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 предлагам на Вашето внимание проект на Решение на МС 

за удължаване срока на действие на Националната програма „Популяризиране на 

българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от 

българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“  .  

Относно: проект на Решение на МС за удължаване срока на действие на 

Националната програма „Популяризиране на българското висше 

образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от 

българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши 

училища“   
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Националната програма „Популяризиране на българското висше образование и 

улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в 

чужбина, за обучение в български висши училища“ отговаря на необходимостта от 

повишаване видимостта и значимостта на висшето образование в България и улесняване 

на неговата дигитална трансформация. Създаването на Националната програма е в 

изпълнение на промените в Закона за висшето образование от 25.02.2020 г., отговаря на 

изискванията на новия План за действие на Европейската комисия в областта на 

цифровото образование и спомага за изграждането на Европейско образователно 

пространство. 

През 2019 г. Министерството на образованието и науката (МОН) започна 

подготовката за разработване на пилотна електронна платформа, чрез която да се 

популяризира висшето образование в България и да се създаде възможност за онлайн 

кандидатстване по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., но разпространението на 

световната пандемия от COVID-19 наложи спешното й въвеждане в експлоатация в 

началото на 2020 г., като изграждането й продължи успоредно с нейното функциониране. 

Първият модул „Информационен портал“ е насочен към популяризирането на 

българското висше образование чрез представянето на подробна информация за всички 

52 акредитирани висши училища в България, а вторият модул „Кандидат-студентска 

кампания“ е насочен към онлайн кандидатстването по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 

228/1997 г. в държавните висши училища. 

През 2022 г. в дейностите на националната програма беше заложено 

надграждането на втория модул на програмата "Кандидатстудентска кампания" и 

усъвършенстване на системата за кандидатстване и информиране на лица, желаещи да 

се обучават в България.  

Във връзка с провежданата политика по отношение на повишаване видимостта и 

популярността на българското висше образование в Европа и в света и с цел изпълнение 

на заложените дейности в посочената национална програма считам за целесъобразно 

Националната програма да бъде удължена с 2 години. По този начин ще се засилят 

дейностите по провеждане на информационни кампании за популяризиране на 

българското висше образование в чужбина, както и ще има достатъчно време за 

преработка и провеждане на нова обществена поръчка, с която ще се усъвършенства и 

надгради съществуващата платформа, както и ще се осигури безпроблемно провеждане 

на още три кандидат-студентски кампании. 
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Целите, които си поставя програмата, са: 

- Превръщане на дигиталната среда в мястото, където всеки български или 

чуждестранен кандидат-студент ще може да намери актуална, обективна и 

равнопоставена информация за специалността, по която иска да се обучава във 

всички висши училища в България; 

- Осигуряване на възможност висшите училища в България да популяризират най-

добрите си програми за обучение както на български език, така и на английски и 

други чужди езици; 

- Повишаване видимостта и популярността на българското висше образование в 

Европа и в света чрез провеждането на информационни кампании и отпечатване 

на рекламни материали на висшите училища на английски език и тяхното 

разпространение; 

- Подобряване на културата на висшите училища за рекламиране на обучението, 

което предлагат, провеждане на рекламни кампании и отпечатване на рекламни 

материали; 

- Осигуряване на лесен и бърз достъп до онлайн кандидатстването за обучение, 

съгласно условията на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.; 

- Провеждане на кандидатстудентски изпити в защитена електронна среда от 

разстояние или на място, съобразно спецификата на кандидатстване за 

различните специалности, съгласно условията на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 

228/1997 г.; 

- Улесняване на онлайн комуникацията с кандидатите за въпроси, алтернативни 

предложения, допълнителни изисквания, недостатъчно представени документи 

или изискване на нови; 

- Гарантиране на обективността при класиране на кандидатите във висшите 

училища; 

- Участие на висшите и неделните училища в информационни кампании в чужбина, 

които да рекламират обучението в българските висши училища. 

За изпълнението на Националната програма „Популяризиране на българското 

висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в 

чужбина, за обучение в български висши училища“ не са необходими допълнителни 

средства, тъй като се предвижда тя да бъде финансирана от бюджета на Министерството 

на образованието и науката за съответната година.  

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, 

поради което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение 2.1. 
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към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерски съвет и на 

неговата администрация. 

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, 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме предложения проект на Решение. 

 

 

 

Проф. Сашо Пенов 

Министър на образованието и науката 

 

 


