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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 

 

 

 

№……….………………..       

……………………. 2023 г.   

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание на чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 3, б. „а“ от Закона за 

висшето образование и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на постановление на 

Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 

г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно 

стопанство (обн., ДВ, бр. 26 от 2017 г., изм., бр. 94 от 2020 г.). 

Относно: проект на постановление на Министерския съвет за изменение на 

Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три 

института в структурата на Университета за национално и световно 

стопанство (обн., ДВ, бр. 26 от 2017 г., изм., бр. 94 от 2020 г.) 
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С Постановление № 54 на Министерски съвет от 23.03.2017 г. в структурата на 

Университета за национално и световно стопанство е открит Институт по творчески 

индустрии и бизнес, който с Постановление № 294 на Министерския съвет от 29.10.2020 

г. е преименуван на Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер. 

На 23.03.2022 г. Академичният съвет на УНСС е взел решение (протокол № 

2/23.03.2022 г.) Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер да 

носи името на проф. д-р Борислав Борисов. В този смисъл е и предложението на ректора 

на висшето училище до министъра на образованието и науката. 

Мотивите за решението на Академичния съвет са свързани с огромния академичен 

и обществен принос на проф. д-р Борислав Борисов, бивш ректор на университета, и 

заслугите му за развитие и утвърждаване позициите на висшето училище; усилията му за 

създаване на катедра „Интелектуална собственост“, на Центъра за интелектуална 

собственост и на Института по творчески индустрии и бизнес (сега Институт по 

интелектуална собственост и технологичен трансфер). Работата на проф. Борисов, както и 

безспорният му авторитет сред академичните среди, са основание институтът да носи 

неговото име, с което ще бъде отдадена заслужена почит към професионалната и научната 

му дейност. 

За предложения проект на акт не са необходими допълнителни средства и не се 

предвиждат допълнителни разходи. 

Проектът на акт не оказва ефект върху целевите стойности на показателите за 

изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на бюджет на 

Министерството на образованието и науката, поради което прилагаме финансова 

обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

Проектът е съгласуван с министрите в изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1, 5 

и 6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

като получените бележки и предложения са включени в справка за отразяването им. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на 

постановление и докладът към него са публикувани на интернет страницата на 

Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации. 

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага 

изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният 

проект не въвежда норми от правото на Европейския съюз. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето 

образование и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на 

постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на 

Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на 

Университета за национално и световно стопанство. 

 

 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 

 

 

 


