РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2020 г.
за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше
образование
специалности

на
от

образователно-квалификационна
регулираната

професия

степен

“Инженер

в

“бакалавър”

по

инвестиционното

проектиране” (приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 2016 г.,
обн. ДВ, бр. 96 от 2016 г., изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.), в чл. 7 се създава изречение
второ: „В дипломата се посочва името на професионалното направление, в което е
осъществено

обучението,

съгласно

Класификатора

на

областите

на

висше

образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2002 година и че проведеното обучение отговаря на
изискванията на тази наредбата за обучение по специалност, водеща до упражняване
на регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ в съответната
част на инвестиционния проект“.
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше
образование
специалности

на
от

образователно-квалификационна
регулираната

професия

степен

“Инженер

в

“магистър”

по

инвестиционното

проектиране” (приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 2016 г.,
обн. ДВ, бр. 96 от 2016 г., изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.), в чл. 7 се създава изречение
второ: „В дипломата се посочва името на професионалното направление, в което е
осъществено

обучението,

съгласно

Класификатора

на

областите

на

висше

образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2002 година и че проведеното обучение отговаря на
изискванията на тази наредбата за обучение по специалност, водеща до упражняване
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на регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ в съответната
част на инвестиционния проект“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАРНА МОН
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРАВНА” В МОН:
ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ
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