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ДО 

Г-ЖА АЛБЕНА МИХАЙЛОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА 

На Ваш № 9102-41 от 03.05.2022 г.  

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение 

на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА, 

На основание чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 32, ал. 5 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация приложено, изпращам Ви становището на 

дирекция „Модернизация на администрацията” по Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България. 

Приложение: съгласно текста 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

X

 
КРАСИМИР БОЖАНОВ 

  

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  

М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  

X

 



СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България 

 

 

 По изготвената оценка на въздействието имаме следните бележки: 

 Оценката на въздействието не е изцяло съобразена с препоръките от становището на 

администрацията на Министерския съвет, при съгласуването ѝ по чл. 21, ал. 5 от Закона за 

нормативните актове, а именно: 

• Не се посочват конкретните проблеми, които да обосноват въвеждането на промени 

при отчитане на показателите за различните научни степени и академични длъжности.  

• Не са включени примери, данни или други аргументи, с които да се изясни причината 

за констатираното напрежение между учените от висшите училища и научните 

организации. 

• Не са разгледани подробно двата варианта на действие и въздействията върху 

заинтересованите страни (освен само общи ефекти). Не са описани действащите 

правни норми, процедури, срокове, изисквания и др. за Вариант 

1, а при Вариант 2  не става ясно как са определени показателите в таблиците, 

начините за изчисляване на точките (има ли методика и каква е разликата между двата 

варианта), какви са критериите за избора на конкретните издателства за публикациите 

и др. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“: 

    

X

НИКОЛИНА СТОЯНОВА 


