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I. Обща бележка 
Дирекция „Модернизация на администрацията“ е съгласувала частична предварителна оценка 

на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от 

висшите училища (Наредба) през месец март 2022 г., като с тези промени се целеше 

«усъвършенстване на процедурата, изпълнявана от МОН, по предоставяне на холограмни стикери 

за дипломи за висше образование». Във връзка с политиката за намаляване на броя на измененията и 

допълненията на нормативните актове и с цел ефективност и последователност на нормотворческия 

процес, предлагаме подробно да се изложат причините за отмяната на приетите преди два месеца 

промени. 

II. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
Разделът трябва да започва с ясното дефиниране на проблема. Отпадането на 

необходимостта за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-

квалификационна степен на висше образование не може да се определи като проблем, а по-скоро е 

решение на проблемите. От раздел 4 може да се направи извод, че проблемите са свързани с 

констатирани трудности и забавяния при издаването на основните документи от висшите училища.  

В тази връзка предлагаме в т. 1 да се формулира кратко и ясно Проблем 1 „………….“, а след това 

да се разгледа възможно най-подробно, като се включат данни за брой издадени документи, срокове, 

причини за забавяне или друга релевантна информация, аргументираща необходимостта от 

отпадането на стикерите. 

III. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
Предлагаме като пряко заинтересовани страни да се посочат и административните структури, 

предоставящи административни услуги. За извършването на редица административни услуги се 

изисква удостоверяване на степента на образование. 

IV. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Необходимо е вариантите на действие да бъдат добре изложени и допълнително разяснени.  
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Във Вариант 1 „Без действие“ предлагаме да се включи кратко описание на сегашната уредба 

и процедурите по издаването на дипломи - процесите по заявяване, удостоверяване и получаване на 

холограмните стикери. Следва да се опише с какво наличието на стикер забавя издаването на 

дипломите, какъв е срокът за издаване на дипломи в момента и да се посочи с колко ще се намали 

забавянето при издаването на дипломите, използвайки конкретен индикатор – месеци или седмици, с 

които ще се намали забавянето.  

При представяне на въздействията предлагаме да се допълни негативното влияние върху 

предоставянето на административни услуги, в това число ограничаване на възможностите за 

предоставяне на услуги по електронен път. 

Във Вариант 2 следва да се опишат конкретните промени в Наредбата и може да се допълни, 

че промените ще доведат до намаляване на регулаторната тежест и за ползвателите на 

административни услуги. 
 

*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, 

изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се 

включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието и 

кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт.  

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от 

становището.  

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на 

въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за 

нормативните актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
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