
ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Глава четвърта. АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ 
 
Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (1) Към всяко държавно висше училище се създава съвет 
на настоятелите. 
(2) Съветът на настоятелите подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и 
прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 

02.08.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Съветът на настоятелите се състои от 8 членове 
- дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на 
работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на 
студентския съвет, на общината, в която е седалището на висшето училище, и на министъра на 
образованието и науката. 
(4) Не могат да бъдат членове на съвета на настоятелите: 
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) президентът, вицепрезидентът, народни представители, 

министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, 

членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните 
заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, 
кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или 
с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на 
изпълнителната власт, и техните заместници; 
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) членове на ръководни органи на политически партии; 

3. членове на академичния състав и административния персонал на висшето училище, с 
изключение на лицата, заемали длъжността ректор на висшето училище. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 
02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Петима от членовете на съвета на настоятелите се 
избират от академичния съвет по предложение на ректора, а останалите трима се определят 
съответно от министъра на образованието и науката, от кмета на общината, в която е 

седалището на висшето училище, и от студентския съвет. 
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове. 
 
 

 

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Съветът на настоятелите дава становище по: 
1. основни въпроси, свързани с развитието на висшето училище; 
2. проекта на мандатната програма; 
3. проекта на бюджет на висшето училище; 
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на висшето училище; 

5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) проектите на заявките и предложенията 
по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера 
на таксите за кандидатстване и за обучение; 
6. годишния доклад за състоянието на висшето училище, годишния доклад с финансовите и 
натуралните показатели на висшето училище, годишния финансов отчет и отчета за 
изпълнението на приходната и разходната част на бюджета; 

7. предложения за учредяване на стипендии от висшето училище; 
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) предложения за обновяване на учебните 
планове и програми, внесени от представители на работодателите. 
 

 

 

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (1) Съветът на настоятелите заседава не по-малко от 
веднъж на три месеца. 
(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова 
инициатива, по искане на всеки от членовете или на ректора на висшето училище. 

(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа. 
(4) Членовете на съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си. 
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