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I. Относно раздел 2 „Цели” 
Разделът трябва да съдържа информация само за целите, които ще бъдат постигнати, след 

откриването на филиал в град Бургас. Поставените цели следва да бъдат достатъчно точни и конкретни, 

като при възможност бъдат обвързани и с измерим резултат. 

Информацията от втория параграф относно представянето на университета и двете професионални 

направления следва да намери място в раздел 1 или в раздел 4 при представянето на Вариант 1 „Без 

действие“. 

II. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
Предлагаме като преки заинтересовани страни да се отличат Софийският университет „Св. Климент 

Охридски“, студентите и преподавателите в професионални направления 2.4. Религия и теология и 8.3. 

Музикално и танцово изкуство. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
При Вариант 1 предлагаме да се включи информация в кои български университети студентите 

имат възможност да се обучават в тези професионални направления, какъв е техният брой за последните 

няколко години, колко от тях завършват обучението, каква е тяхната реализация на пазара на труда, 

констатира ли се недостиг на такива специалисти и т.н., а Вариант 2 следва да се допълни с информация 

относно необходимите финансови ресурси за управление и администриране на новия филиал в Бургас. 
 

*   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. 

Становище на  

администрацията на Министерския съвет 
Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 

Постановление на Министерския съвет за 

откриване на филиал в структурата на 

Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ в гр. Бургас 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Номер и дата:  X

 

В отговор на №:    0103-559/10.10.2022 г 

Институция: 
Министерство на образованието и 

науката 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация 
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***   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  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” 

X

 

                                      /НИКОЛИНА СТОЯНОВА/ 

 


