СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО
ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО
УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БАНКОВСКИ“
ортал за
обществени
консултации

06 март 2020 г.
16:17:54 ч.
Paladin

Предложение

Хармонизиране със ЗВО
Проектът за Правилник за устройството и
дейността на ВВВУ е добър, но в него не
са залегнали или отчетени множеството
изменения и допълнения, направени в
Закона за висшето образование през
февруари тази година. Ако не се
хармонизират, в правилника ще останат
да
действат
доста
ограничителни
условия, които ще
затрудняват работата на ръководството и
академичния състав на новосъздаденото
военновъздушно училище. Затруднения
ще възникнат както по отношение
работата на колективните органи за
управление
Общи
събрания,
Академичен съвет, Факултетен съвет и
др., така и по отношение на персоналните
такива - Началник на ВВВУ и неговите
заместници,
Декан
на
факултет,
началниците на катедри. При това е
възможно да възникнат и спорове
относно легитимността на изборните

Приема / не
приема
предложението

Приема се

Мотиви

органи за управление и останалите
правилници, регламентиращи цялостната
дейност на училището, но изготвени и
приети поради изисквания в този основен
правилник.
06 март 2020 г.
22:05:11 ч.
old_mage

С Paladin съгласявам се напълно!
С множеството изменения и допълнения,
направени в Закона за висшето
образование през февруари тази година,
наложително е да се обнови!
Училището ново, работа своя ще му се
затрудни!

Приема се

07 март 2020 г.
11:18:27 ч.
abv

Необходими корекции

Приема се

Проектът на Правилник за устройството
и дейността на ВВВУ "Г. Бенковски" е
необходимо да бъде редактиран в
синхрон с изменението и допълнението
на ЗВО. Тъй като въведените промени
засягат пряко органите за управление и
основните звена на училището.

Проектът на правилник за устройството и дейността на ВВВУ „Георги Бенковски“ и мотивите за издаването му са
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