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ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ПОЛУ-ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПРЕАМБЮЛ и МОТИВИ 
 Настоящият закон е написан през 1995 година и носи някои белези на 
тогавашната политическа и икономическа ситуация в страната. Той не е приеман 
никога от Парламента и не е атакуван пред Конституционния съд. Въпреки това, 
историята показва, че с малки изменения, свързани със смените на управляващите 
партии и коалиции, той и досега е единственият реално действащ закон. Поради липса 
на правилник за приложение, някои разяснения по смисъла на отделни негови членове 
са дадени под линия.  
 

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл.1. Този закон урежда правата на нашите хора в системата на висшето 
образование и задълженията на другите към тях. Той гарантира законодателно 
диктатурата на простотията във всички нейни сфери и отразява осъвременената роля на 
излъганите селски маси, подкрепили убедително лаишката политика в последните 
избори. 

Чл.2. Висшето образование е независимо от квалификация, научна 
компетентност, научни трудове и научни степени. 

Чл. 3. Членовете на органите за управление на висшето полу-образование са 
освободени от лична отговорност. 

Чл.4. Работен език във ВУ е диалектът на най-голямото село, до което е 
разположено. Книжовният език и правопис се допускат по изключение. 

 
ГЛАВА II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ 

Чл.5. Студентите имат право: 
1. Да плащат редовно семестриални такси, такси за общежития или свободен 

наем, встъпителни такси, такси за допълнителни изпити и за частни 
преподаватели. Допустими са и свободно избираеми такси, плащани 
директно на някои преподаватели и/или членове на администрацията. 

2. Да посещават учебните занятия на определените им за това места, където и 
да се намират те, и независимо от предназначението им. 

3. Да си купуват учебници, дори и ако не учат от тях. 
4. Да кандидатствуват за стипендии, независимо дали такива са предвидени или 

не. 
5. Да взимат заеми от всички държавни или частни банки, юридически и 

физически лица, които са съгласни да им дадат, и при условията, които им 
предложат. 

6. Да кандидатстват при определени условия за следване в чужбина. 
Приоритетният списък на страните, висшите училища и изискванията към 
имената на кандидат-студентите се утвърждават по предложение на г-н 
Позитано-20 1).  
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Чл.6. Студентите имат право да мечтаят за диплома, дори когато следват в 
незаконно ВУ. 

Чл.7. Студентките имат право да бъдат красиви и привлекателни по време на 
изпит, дори и ако са добре подготвени. 

Чл.8. Студентите са длъжни: 
1. Да плащат редовно семестриални такси, такси за общежития или свободен 

наем, встъпителни такси, такси за допълнителни изпити и за частни 
преподаватели, както и свободно избираемите такси. 

2. Да посещават учебните занятия на определените им за това места. 
3. Да членуват в създадения и издържан от бюджета на ВУ Държавен комитет 

за манипулиране на студентите. 
 

ГЛАВА III. АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ И САМОУПРАВСТВО 
 Чл.9. Академичната автономия се изразява в право на студентите сами да 
избират специалностите и преподавателите, както и да определят оценките от изпитите 
си. 
 Чл.10. Територията на ВУ е неприкосновена, освен ако полицията пожелае да 
отведе за пребиване предполагаем, или набеден престъпник.  
 Чл.11. /1/ Всички наши хора на територията на ВУ са неприкосновени. 
 /2/ Всички наши хора извън територията на ВУ са също неприкосновени.  

/3/ Нашите хора не могат да бъдат уволнявани поради негодност, ниска 
квалификация, или за допуснати нарушения. Допуска се преместване на по-висока 
длъжност по тяхно желание. 
 Чл.13. Във ВУ не се допускат привилегии по пол. Всяка кавалерска проява се 
наказва. 

ГЛАВА IV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 Чл. 14./1/ Преподавателите във ВУ имат право да извършват и друга дейност, 
която не дублира работата им във ВУ и не противоречи на закона за конкуренцията. 
 /2/ Когато не са в час, те могат да работят като таксиметрови шофьори, келнери, 
хотелиери и др. Обслужването на студентките се ползува с предимство. Даването и 
приемането на бакшиш е задължително 2). 
 /3/ За хабилитирани преподаватели дейностите по ал.2. се разрешават и по време 
на час при следните условия: 

1. Ако са по-слаби социално от студентите и техните родители. 
2. Ако несвоевременното разтоварване на камиона на семейната фирма води до 

денгуби, надхвърлящи една минимална професорска заплата. 
 

ГЛАВА V. НЕНАУЧНИ СТЕПЕНИ И ПОУЧИТЕЛНИ ЗВАНИЯ 
Чл.15. В системата на висшето полу-образование се въвеждат следните 

поучителни звания: 
- научен сътрудник 
- наш сътрудник 
- главен наш сътрудник 
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- секретен сътрудник 
Чл.16. Ненаучни степени са: 
- доктор – лаик 
- доктор на неуките 
- доктор по други работи 
Чл.17. Задължително условие за получаването на степените и званията по Чл.Чл. 

15,16, с изключение на научен сътрудник, е препоръка от Клуба по интереси3) или от 
Деликатните служби (ДС). 

Чл.18. Всички степени и звания се дават след избор в родното място на 
кандидата, като в него участвуват демократично с равен глас всички пълнолетни 
граждани. Увеличаване на квотата за малцинствени групи се допуска само, ако не 
достигат гласове за избор. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

§1. Законът отменя всички други закони. 
§2. Законът се прилага по целесъобразност. 
§3. Всички телефонни обаждания имат предимство пред този и другите закони. 
§4. Законът влиза в сила един месец преди приемането му от Парламента, и два 
месеца преди обжалването му пред Конституционния съд. 
 
Законът е подпечатан с Герба на Гологлавия Лъв 4). 
 
За верността на преписа с оригинала: проф. Д. И. Пушкаров. 
 

София, 1995 г. 
----------------------------------- 

1) След разразили се незаконни политически уволнения г-н Позитано-20 временно 
е сменен от негов колега от друга партия. 

2) В някои университетски градове бе използувано ноухау за даване на подкупи 
под формата на бакшиши на университетски преподаватели, работещи под 
прикритие като келнери и таксиметрови шофьори.  

3) Широко разпространените в началото на прехода клубове по интереси могат да 
се заместят от други не по-малко интересни клубове. 

4) През този период се водеше активна дискусия дали лъвът на държавния герб да 
бъде с корона или гологлав.  

 


