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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 

Министерския съвет за приемане на Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов“.  

Националната програма „Фонд „Стефан Стамболов“ се създава в изпълнение на 

Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в 

Република България 2021 – 2030 година и е свързана с усилията за подобряване на 

икономическото развитие на страната, чрез осигуряване на достъп на български граждани с 

доказан потенциал до образование във водещите чуждестранни институции за висше 

образование, както и последващото прилагане на опита им в България и популяризиране на 

положителния им пример.  

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална 

програма „Фонд „Стефан Стамболов““ 



 

 

В ситуацията на развитие на все по-глобално свързана икономика, целевата 

инвестиция в образованието на амбициозни хора в световно признати университети 

несъмнено е с дългосрочна възвръщаемост. България има потенциала да развива 

прогресивна икономическа среда, създаваща реална стойност, и придобитият международен 

опит и прилагането му в България ще разкрие повече възможности за подобряване на бизнес 

и обществената среда у нас, както и утвърждаването на страната ни като притегателна сила 

за млади таланти. 

Основната цел на Програмата адресира необходимостта, споделяна от мотивирани 

български студенти, от по-широк набор от възможности за достъп до висше образование в 

най-елитните институции за висше образование в чужбина (според утвърдени 

международни класации), като след завършване на обучението си тези хора ще се завърнат 

и ще се реализират професионално в България. 

Програмата предвижда провеждане на национален конкурс за отпускане на 

стипендии за обучение в образователно-квалификационна степен „Магистър“, след 

придобити образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ след 

средно образование, в чуждестранно висше училище, фигуриращо в списъка с топ 40-те 

водещи институции за висше образование в световен мащаб, изготвен от Министерството 

на образованието и науката (МОН) на базата на утвърдени международни класации. При 

предоставянето на стипендиите с избраните кандидати ще се сключват договори, съдържащи 

задължителна клауза, според която бенефициерите поемат задължението да се върнат в 

България след завършване на образованието си и да бъдат в трудово и/или гражданско 

правоотношение за период от 3 години, като се предвижда отпускането на гратисен период 

от максимум 6 месеца след завършване на магистратура с цел допълнителна квалификация 

и/или професионално развитие преди завръщане в България.   

Срокът на програмата е 36 месеца, като се предвижда отпускането на до 10 

стипендии, всяка до 200 000 лева на година – съответно максималният брой бенефициери за 

целия срок на програмата (36 месеца) е до 30 души.  

Конкретните предизвикателства, към които е насочена програмата, са свързани с 

необходимостта от: 

- придобити по време на обучението в чужбина знания, умения и компетентности, 

както и разширен мироглед, които могат да бъдат изключително ценни за цялото общество; 

- качествено образование и придобиване на чуждестранен опит като инструменти за 

развитието на страната; 



 

 

- подобряване на бизнес и обществената среда у нас, както и утвърждаването на 

страната ни като притегателна сила за млади таланти; 

- придобиване на висше образование зад граница, съответстващо на динамиката на 

пазара на труда, както на глобално, така и на национално ниво; 

- формиране и развитие у бенефициерите на програмата на умения, свързани с 

професиите на настоящето и бъдещето. 

Общият бюджет на програмата за срока на изпълнение (36 месеца) е 6 149 700 лв., 

като финансирането ще стартира през 2022 г. и ще продължи до края на 2024 г. – съответно 

по 2 049 900 лева на година. 

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

изпълнение на бюджетните програми, в т.ч. на ключовите индикатори по програмния 

бюджет на Министерството на образованието и науката. Изготвена и приложена е финансова 

обосновка съгласно Приложение 2.1. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Устройствения 

правилник на Министерски съвет и на неговата администрация. 

Настоящият проект на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на          

чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като получените бележки и предложения са включени в справка за 

отразяването им. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван на интернет 

страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени 

консултации за период от 30 дни, като целесъобразните предложения са отразени. 

 

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 проекта на Решение за приемане на Национална програма „Фонд „Стефан 

Стамболов“”. 

 

 

 

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

Министър на образованието и науката 

 


