ПРОЕКТ

Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И

С Ъ В Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ................
от ..............................................2012 г.

за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от
2005 г. (обн. ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2005 г.,бр. 96 от 2005 г., бр. 61 от 2008 г.,
бр. 12 от 2010 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. обучението за придобиване на образователно-квалификационните степени
„бакалавър”(„професионален бакалавър по...” и „бакалавър”) и „магистър” и на
образователна и научна степен „доктор”.
2. В т. 2 след думата „културата” се поставя запетая и се добавя думата „проектната”.
3. В т. 4 накрая се добавя „и в правилника за дейността на висшето училище”.
4. Създава се т. 6:

„6.

спазването

на

капацитета

на

висшето

училище,

на

капацитета

на

професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.”
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„(1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с
обща численост на персонала и структурни звена съгласно приложението;”
§ 3. В чл. 4, ал. 2, точка 2 се изменя така:
“2. процедури за акредитация и контрол и процедури за изменение на капацитета на
висшето

училище,

на професионалните направления или на специалностите от

регулираните професии;”
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. утвърждава критериите за оценяване и акредитация, както и за определяне на
капацитета на висшето училище, на професионалното направление и на специалностите от
регулираните професии в съответствие със Закона за висшето образование и държавните
изисквания.”
2. В т. 2 след думата „акредитация” се поставя запетая и се добавят думите „както и
процедурите за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното
направление или на специалностите от регулираните професии в случаите по чл. 83, ал. 6 от
Закона за висшето образование;”
3. В т. 3 думите „по смисъла на чл. 11, ал. 4 от Закона за висшето образование” се
заличават;
4. В т. 6 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми”;
5. В т. 7 думите “научни специалности” се заменят с “докторски програми”;
6. В т. 8:
а) в буква „а” накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и на процедури
за изменението на капацитета по чл. 5, т. 2;”
б) буква „б” се изменя така:
„б) критериите и процедурите за оценяване на проекти и акредитация на висши
училища, основни звена, филиали, професионални направления, специалности от
регулираните професии и докторски програми във висшите училища и организациите по чл.
47, ал. 1 от Закона за висшето образование, както и за определянето и изменението на

капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите
от регулираните професии;”
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4)

Положението

на председател,

заместник-председател

и

на

член на

Акредитационния съвет е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместникректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател,
заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и на
Селскостопанската академия.”
2. В ал. 6, т. 1 се създава буква „д”:
„д) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.”
§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. разработва критерии за оценяване и акредитация, както и за определяне на
капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите
от регулираните професии в съответствие със Закона за висшето образование и държавните
изисквания;”
2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и процедури за
изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии;”
3. В точка 4 думите „по смисъла на чл. 11, ал. 4 от Закона за висшето образование” се
заличават;
4. В т. 6, буква „б“ думите „научни специалности” се заменят с „докторски
програми”.
5. Създава се т. 10а:
„10а. осъществява процедури за изменение на капацитета на висшето училище и на
специалностите от регулираните професии в случаите по чл. 83, ал. 6 от Закона за висшето
образование.”
6. В т. 13 след думата „акредитация” се поставя запетая и се добавят думите „както и
по процедурите за изменение на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето
образование капацитет”.
7. Точка 16 се отменя.

8. Създава се т. 18:
„18. информира министъра на образованието, младежта и науката в срок до един
месец от осъществяване на контрола по чл. 12, ал. 8, т. 5а за констатираното неспазване
на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалното направление или
на специалност от регулираните професии.”
§ 7. В чл. 10, в ал. 2, т. 15 се изменя така:
„15. внася за утвърждаване от Акредитационния съвет предложението на
постоянните комисии по области на висшето образование за състава и задачите на
експертните групи в съответствие със заявените процедури”.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите “Националния център за аграрни науки” се заменят с думите
„Селскостопанската академия.”
2. В ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
а) В т. 1:
аа) в буква „б” думите „научните специалности” се заменят с „докторските
програми”;
бб) създава се буква „г”:
„г) изменение на капацитета на професионално направление.”
б) В т. 2 думите „при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 2, букви „б” и „г” и т. 6, буква
„б” от Закона за висшето образование” се заличават;
в) В т. 5, в буква „б” думите „научните специалности” се заменят с „докторските
програми”;
г) В т. 6, буква „в” думите „научни специалности” се заменят с „докторски
програми”.
д) Създава се т. 7:
„7. приемат решение за изменение на капацитета на професионално направление.”
3. В ал. 8 се създава т. 5а.:
„5а. осъществява контрол по спазване на капацитета на висшето училище, на
професионалните направления и на специалностите от регулираните професии и при
констатирано неспазване уведомява Акредитационния съвет.”
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Експертните групи са временни и съставът и задачите им в съответствие със
заявените процедури се утвърждават от Акредитационния съвет по предложение на
постоянните комисии по области на висшето образование.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В състава на експертните групи могат да участват:
1. български и/или чуждестранни експерти, определени от Акредитационния съвет
на Националната агенция за оценяване и акредитация, включително представители на
съсловните и браншови организации и на сдружения на работодателите.”
2. студенти и докторанти”;
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4;
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея думата „оценяващ” се заличава;
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6;
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „3” се заменя с „4”.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.”
§ 10. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) При провеждане на акредитацията по ал. 1 и на оценяване на съответствието с
изискванията за академичен състав на основен трудов договор, член на академичен състав
може да участва в акредитацията на не повече от две висши училища.”
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „научна специалност” се заменят с „докторска програма”;
2. В ал. 2 думите „бакалавър”, „магистър” и „специалист по ...” се заменят с
„бакалавър” („професионален бакалавър по…” и „бакалавър”) и „магистър”;
3. В ал. 3, т. 3 се изменя така:
„3. материално-техническата и информационна база, специализирана за обучението в
професионалното направление или специалността от регулираните професии.”
§ 12. В чл. 23, ал. 1 след числото „22“ се поставя запетая и се добавя „както и
изменението на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на
специалностите от регулираните професии,”.
§ 13. В чл. 24 след думата „акредитация” се поставя запетая и се добавят думите
„както и за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление
или на специалностите от регулираните професии”.

§ 14. Наименованието на Раздел ІІ се изменя:
„Раздел ІІ
„Процедури за акредитация и за изменение на капацитета”
§ 15. В чл. 25, ал. 3 се изменя така:
„(3) Процедура за програмна акредитация на докторски програми, включително и от
регулираните професии се открива по искане на:”
§ 16. В чл. 27, ал. 1 думите „по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование” се
заличават.
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „научни специалности” се заменят с „докторски
програми”, а след думата „съвет”се поставя запетая и се добавят думите „съответно на
постоянната комисия”.
2. В ал. 4 думите „научни специалности” се заменят с „докторски програми”.
§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. информация от висшето училище за неговата структура в съответствие със
Закона за висшето образование”;
б) създава се т. 5:
„5. мотивирано предложение от висшето училище за съответния капацитет, при
акредитация на професионално направление или на специалност от регулираните професии,
разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение на
висшето училище.”
2. Aлинея 3 се изменя така:
„(3) Докладът – самооценка за програмна акредитация на предлаганото образование в
определено професионално направление в основно звено и/или във филиал на акредитирано
висше училище, на специалност от регулираните професии или на докторска програма
включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1-6 от Закона за висшето
образование, както и информация за сключените договори, придружена със съответните
документи в случаите на съвместна дейност и на образователен франчайз по смисъла на § 4,
ал. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.”

§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „оценяващ”се заличава;
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 20. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35 (1) В случаите, когато процедурата за акредитация се осъществява от
Акредитационния съвет, постоянната комисия от съответната област на висшето
образование въз основа на доклада на експертна група, подготвя доклад за резултатите от
извършеното оценяване.
(2) Докладът се предоставя на оценяваната институция, която в 14-дневен срок от
получаването му може да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичане на срока по ал. 2, постоянната комисия от съответната област на
висшето образование внася в акредитационния съвет доклада за резултатите от
извършеното оценяване, който съдържа мотивирана оценка относно съответствието на
представените от висшето училище доказателства с критериите за институционална или
програмна акредитация по смисъла на чл. 77, ал. 2 или чл. 78, ал. 3 от Закона за висшето
образование.”
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на
висшето образование за резултатите от извършеното оценяване и становището на
оценяваната институция, акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено
мнозинство приема решение, в което се дава оценка. Оценяването при акредитация се
извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10.00.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато получената при акредитацията оценка е от 4,00 до 10,00, се дава
акредитация за срока, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование.”
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и
капацитетът на висшето училище, а при програмна акредитация – капацитетът на
специалност от регулираните професии.”
4. Създава се нова ал. 4:

„(4) При определяне капацитета на висшето училище, акредитационният съвет
съобразява същия с определения при оценяването и акредитацията капацитет на
професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „незадоволителна” се заменя с „от 0
до 3,99”.
6. Създават се ал. 6 и ал. 7:
„(6) Когато при институционалната акредитация висшето училище е получило
оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от критериите по чл. 79, ал. 6 от Закона за висшето
образование, акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.”
„(7) Когато висшето училище не отговаря на изискванията за академичен състав на
основен трудов договор или за материална база, акредитационният съвет приема решение, с
което прави отказ за акредитация.”
§ 22. Член 38 се изменя така:
“Чл. 38 (1) В случаите, когато процедурата се осъществява от постоянна комисия от
съответната област на висшето образование, докладът на експертната група се представя на
оценяваната институция, която в 14-дневен срок от получаването му може да даде
становище относно фактически несъответствия в него.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 постоянната комисия от съответната област на
висшето образование приема решение с явно гласуване с обикновено мнозинство, в което
определя оценка по чл. 79, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(3) Когато получената при акредитацията оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация
за срока, определен в чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование.
(4) Когато получената при акредитацията оценка е от 0 до 3,99, се отказва акредитация.
(5) Когато при програмната акредитация професионалното направление е получило
оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от критериите по чл. 79, ал. 7 от Закона за висшето
образование, постоянната комисия приема решение, с което прави отказ за акредитация.”
§ 23. В чл. 39, ал. 2 се отменя.
§ 24. В чл. 40, в текста преди т. 1 след думите „чл. 36, ал. 4” се добавят думите „и ал.
5”, а думите „по чл. 38, ал. 3” се заменят с думите „по чл. 38, ал. 4”.
§ 25. Създава се чл. 41а.:
„Чл. 41а.(1) Процедура за изменение на капацитета на висше училище, на

професионално направление, както и на специалност от регулираните професии се
открива по искане на висшето училище и на министъра на образованието, младежта и
науката.
(2) Искането за откриване на процедура за изменение на капацитета на висшето
училище, на професионалното направление или на специалност от регулираните
професии се подава до председателя на агенцията заедно с доклад, в който се съдържа
информация и доказателства за обстоятелствата, даващи основание за подаване на
искането.
(3) Искането по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с
критериите, процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по реда на чл. 23.
(4) Председателят на агенцията насочва искането към акредитационния съвет, в
случаите на изменение на капацитета на висшето училище или на специалността по
регулирана професия, или към постоянните комисии по области на висшето образование,
в случаите на изменение на капацитета на професионалните направления.
(5) В десетдневен срок от постъпването на искането на висшето училище
Акредитационният съвет, съответно постоянната комисия по област на висшето
образование:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил
необходимата информация с доказателствата по ал. 2.
(6) Акредитационният съвет, съответно постоянните комисии по области на
висшето образование се произнасят по направените искания по ал. 1, като приемат
мотивирано решение, с което:
а) утвърждават искането за изменение на капацитета;
б) отказват изменението на капацитета;
в) определят изменение на капацитета, различно от посоченото в искането.”
§ 26. Създава се чл. 41б.:
„Чл. 41б. Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 1 и т. 2, букви „а” и „в”
от Закона за висшето образование може да се извършва и от чуждестранни агенции,
членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование
(ЕNQA) и/или вписани в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на
европейско качество във висшето образование (EQAR), по покана на съответното висше
училище.”

§ 27. В чл. 45, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 в края се поставя запетая и се добавят думите „както и предложение за
съответния капацитет, разпределен по образователно-квалификационни степени и по
форми на обучение”;
2. В т. 2 думите „и от осъществени в институцията процедури за следакредитационно
наблюдение и контрол, свързани с направеното искане” се заличават;
3. Точка 4 се изменя така:
„4. информация от висшето училище за неговата структура в съответствие със Закона
за висшето образование.”
§ 28. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „оценяващ” се заличава;
2. Алинея 3 се отменя;
3. Алинея 4 се отменя.
`§ 29. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) В случаите, когато процедурата за оценяване на проект се осъществява от
акредитационния съвет, постоянната комисия от съответната област на висшето
образование въз основа на доклад на експертна група, подготвя доклад за резултатите от
извършеното оценяване.
(2) Докладът за резултатите от извършеното оценяване се предоставя на оценяваната
институция, която има право в 14-дневен срок от получаването му да даде становище
относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичане на срока по ал. 2, постоянната комисия от съответната област на
висше образование внася в акредитационния съвет доклада за резултатите от извършеното
оценяване, който съдържа мотивирана оценка относно съответствието на представените от
висшето училище доказателства с критериите за оценяване на проект.”
§ 30. В чл. 52, ал. 1 след думата „образование” се добавят думите „и становището на
оценяваната институция”.
§ 31. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) В случаите, когато процедурата за оценяване на проект се осъществява от
постоянна комисия от съответната област на висшето образование експертната група
изготвя доклад.

(2) Докладът се предоставя на оценяваната институция, която има право в 14-дневен
срок от получаването му да даде становище относно фактически несъответствия в него.”
(3) След изтичане на срока по ал. 2, постоянната комисия от съответната област на
висшето образование приема решение с явно гласуване с обикновено мнозинство, с което
оценява проектът с положителна или отрицателна оценка.
(4) Когато оценката на проекта е положителна, в решението на постоянната комисия
от съответната област на висшето образование се посочва срокът, в който трябва да се
поиска акредитация след откриването на професионалното направление, който не може да
бъде по-дълъг от 3 години.”
§ 32. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. „Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6, буква „а”
от Закона за висшето образование може да се извършва и от чуждестранни агенции, членове
на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ENQA)
и/или вписани в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество
във висшето образование (EQAR), по покана на съответното висше училище.”
§ 33. Създава се чл. 56б.:
„Чл. 56б. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и при оценяване на проекти за
откриване на територията на страната на поделения на чуждестранните висши училища,
посочени в § 4и. от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при условията за откриване на висше училище и по
реда за откриване на основно звено на висше училище.
(3) Искането за оценяване на проект по ал. 1 и документите към него се изготвят в
съответствие с критериите и процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по
реда на чл. 23.
§ 34. Създава се чл. 56в.:
Чл. 56в. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и при оценяване на проекти за
откриване на звена на български висши училища в чужбина, съгласно § 4, ал. 3 от
допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при условията и по реда за откриване на основно
звено или на филиал във висше училище и при спазване законодателството на приемащата
държава.
(3) Искането за оценяване на проект по ал. 1 и документите към него се изготвят в

съответствие с критериите и процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по
реда на чл. 23.
§ 35. Чл. 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Агенцията извършва следните видове следакредитационно наблюдение и
контрол:
1. планирано наблюдение и контрол по график , утвърден от Акредитационния съвет;
2. следакредитационно наблюдение и контрол, което се осъществява по предложение
на министъра на образованието, младежта и науката за отнемане на акредитацията по чл.
10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование.
(2) Разходите за дейностите по следакредитационното наблюдение и контрол се
планират в съответствие с утвърдения от Акредитационния съвет план-график за
следакредитационно наблюдение и контрол.”
§ 36. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите “оценяването и” се заличават.
б) създава се т. 3:
„3. спазването на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните
направления и на специалностите от регулираните професии”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В резултат на следакредитационно наблюдение и контрол, извършени по реда и
условията на тази глава, и при наличие на основанията на чл. 64, ал. 4 или на чл. 66, ал. 3,
акредитационният съвет може да отнеме акредитацията на висшето училище.”
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е
установено съществено нарушение на Закона за висшето образование или неизпълнение в
срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на акредитационния съвет или на
съответните постоянни комисии по области на висшето образование относно изискванията
за академичен състав и/или за материалната база, и/или за учебна документация на
образователния процес, акредитационният съвет отнема акредитацията на висшето
училище.”
„(4) Когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е
установено неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на Акредитационния
съвет или на постоянната комисия по област на висшето образование относно профила и

квалификацията на преподавателския състав и/или материално-техническата осигуреност
на обучението, акредитационният съвет намалява образователния капацитет на висшето
училище или на професионалното направление.”
„(5) Когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е
установено неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на акредитационния
съвет относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на
качеството на обучението и на академичния състав, акредитационният съвет намалява
акредитационната оценка, съответно срока на акредитация на висшето училище и на
неговите професионални направления.”
§ 37. В чл. 61 думите „в съответствие с програми за периодична оценка по чл. 58, т. 1“
се заличават.
§ 38. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато е получена оценка от 9,00 до 10,00 при институционалната акредитация, в
срок от 4 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето
училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнение на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на
обучението и на академичния състав“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите по ал. 1 и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния
съвет проект на решение.”
§ 39. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато е получена оценка „от 7,00 до 8,99” при институционалната акредитация,
в срок от 3 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето
училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнение на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на
обучението и на академичния състав”.
2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите
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Акредитационния съвет проект на решение.”
4. В ал. 4 думите „предложенията по ал. 3” се заменят с „проекта на решение по ал.
3”.
§ 40. Създава се чл. 63а.:
„Чл. 63а. (1) Когато е получена оценка от 5,00 до 6,99 при институционалната
акредитация, постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол след
приемане на решението на акредитационния съвет изисква от висшето училище:
1. в срок от една година – доклад за изпълнението на препоръките, посочени в
решението на Акредитационния съвет в рамките на този срок;
2. в срок от три години – втори доклад за изпълнението на препоръките, посочени в
решението на Акредитационния съвет в рамките на този срок;
3. в срок от три години – доклад относно прилагането на вътрешната система за
оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите по ал. 1 и в края на тригодишния следакредитационен период определя експертна
група, която да извърши на място проверка и да даде доклад за изпълнението на
препоръките и прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на
качеството на обучение и на академичния състав.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
доклада на експертната група и при одобряването му съставя констативен протокол за
резултатите от проверката. След съгласуване със заместник-председателя внася в
акредитационния съвет проект на решение.”
(4) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал.3 и приема решение.”
§ 41. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „задоволителна” се заменя с „от 4,00 до 4,99”;
б) Създава се т. 3 :
„3. В срок от 18 месеца изисква от висшето училище доклад относно прилагането на
вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав”.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда
докладите по алинея 1, т. 2 и т. 3 и определя експертна група, която да провери на място
изпълнението на мерките от програмата и прилагането на вътрешната система за оценяване
и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав. Експертната група
представя на постоянната комисия доклад за резултатите от проверката.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При констатирано неизпълнение на мерки от програмата относно изисквания за
академичен състав и/или за материалната база, и/или за учебна документация на
образователния процес, и/или на критерии по прилагането на вътрешната система за
оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав, постоянната
комисия за следакредитационно наблюдение и контрол след съгласуване със заместникпредседателя внася в акредитационния съвет предложение за отнемане на акредитацията на
висшето училище”.
§ 42. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Планът за действие е със срок 18 месеца, като висшето училище внася в
агенцията доклади за изпълнението му след 12-ия, съответно след 18-ия месец”.
2. В ал. 3, в първото изречение след думата „плана” се добавят думите „след 18-ия
месец”.
3. В ал. 5 думите„мотивирано предложение за срока, в който може да бъде поискана
нова акредитация и” се заличават.
§ 43. Чл. 66, ал. 3 думата „предлага” се заменя с думите „може да предложи”.
§ 44. В чл. 70 след думата „т. 2” се поставя запетая и се добавят думите „букви „а” и
„б”.
§ 45. Чл. 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в
агенцията се награждават с отличия със заповед на председателя на агенцията.
(2) Отличията на агенцията са:
1. грамота;

2. почетен знак;
§ 46. Приложението към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

Численост на персонала на Националната агенция за оценяване
и акредитация - 30 щатни бройки

Председател и акредитационен съвет

11

Главен секретар
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Обща администрация, в т.ч.
Дирекция „Административно, финансово, правнонормативно и информационно обслужване”
Специализирана администрация

4

14

в т.ч.:
дирекция "Оценяване, акредитация и

14

следакредитационно наблюдение и контрол"
в т. ч.
Председатели на постоянни комисии по области на
висше образование

8

Председател на Постоянната комисия за
следакредитационно наблюдение и контрол

1

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 47. В чл. 2 от Постановление № 25 на Министерския съвет от 2005 г. за
утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и
акредитация (обн., ДВ. бр.19 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2005 г., бр.96 от 2005 г., изм., бр. 61
от 2008 г., изм.,. бр.12 от 2010 г., изм., бр. 58 от 2010 г., изм., бр. 22 от 2012 г.) след думите

„акредитация” се добавят думите „и от процедури за изменение на капацитета на висшето
училище, на професионалните направления или на специалностите от регулираните
професии.”
§ 48. Откритите и неприключени процедури за следакредитационно наблюдение и
контрол на висшите училища, получили институционална и програмна акредитация преди
влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование,
обн., ДВ. бр. 61 от 2011 г., се провеждат по досегашния ред.
§ 49. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.

