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НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

Относно:

РО

От Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

проект на Решение на Министерския съвет за определяне състава на
Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и

П

акредитация за периода 2020 – 2023 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за определяне състава на Акредитационния съвет към
Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020 – 2023 г.
В края на месец юли 2020 г. и началото на месец септември 2020 г. изтичат
мандатите на заместник – председателя и част от членовете на Акредитационния съвет
(АС) към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Прекратен е и
мандатът на проф. Мартин Банов, поради несъвместимост съгласно чл. 87, ал. 4 от ЗВО.

Това налага необходимостта от попълване на квотите на Министерството на
образованието и науката, Съвета на ректорите, Българската академия на науките и
Селскостопанската академия в АС към НАОА.
Членовете, чиито мандати изтичат през 2020 г. са както следва:
1. Доц. Станка Величкова – заместник-председател на АС на НАОА – мандат от
01.09.2014 г. до 01.09.2020 г., квота на Съвета на ректорите;
2. Проф. Георги Камарашев – член а АС – мандат от 01.09.2014 г. до 01.09.2020
г., квота от Съвета на ректорите;
3. Доц. Борис Стефанов – член на АС – мандат от 01.09.2014 г. до 01.09.2020 г.,
квота от Съвета на ректорите;
4. Проф. Димитър Стоянов – член на АС – мандат от 09.09.2014 г. до 01.09.2020
г., квота от Българската академия на науките (БАН);
13.09.2017 г., квота от ССА;

ЕК
Т!

5. Проф. Мартин Банов – напуснал на 26.06.2019 г. – член на АС – мандат от
6. Проф. Камен Велев – член на АС – мандат от 25.07.2014 г. до 25.07.2020 г.,
квота от МОН.

На основание чл. 86, ал. 5 от ЗВО и във връзка с постъпили предложения от Съвета
предлагам:
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на ректорите, Българската академия на науките и Селскостопанската академия
1. За заместник-председател на АС - проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер, област
на висше образование 2. „Хуманитарни науки“. Проф. Шнитер има дългогодишен

П

опит като преподавател и е с изграден авторитет в системата на висшето
образование преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
2. За член на АС към НАОА от квотата на Министерството на образованието и
науката - проф. Владимир Костадинов Пулков, област на висше образование 5.
„Технически науки“, преподавател в Техническия университет - София.
3. За член на АС към НАОА от квотата на висшите училища - доц. Силвия Илиева
Цветанска,

област

на

висше

образование

1.

„Педагогически

науки“,

преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
4. За член на АС към НАОА от квотата на висшите училища - проф. д.ф.н
Мирослав Иванов Дачев, област на висше образование 8. „Изкуства“,
преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“;
5. За член на АС към НАОА от квотата на Българската академия на науките - чл.
кор. Николай Маринов Николов – Институт по информатика и математика;
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6. За член на АС към НАОА от квотата на Селскостопанската академия - Проф. д-р
Венета Найденова Кръстева – Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров”. Проф. Кръстева ще довърши мандата на
проф. Банов, който изтича на 13.09.2023 г.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до въздействие върху
държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена финансова обосновка
съгласно Приложение 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник
на Министерски съвет и на неговата администрация.
Настоящият проект на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на
чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
отразяването им.
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администрация, като получените бележки и предложения са включени в справка за
Проектът на Решение на Министерския съвет е публикуван на интернет страницата
на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации
за период от 30 дни, като целесъобразните предложения са отразени.

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага
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изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният
проект на акт 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. 8, ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 86, ал. 5 от Закона
за висшето образование предлагам на Министерския съвет да приеме проекта на
Решение на Министерския съвет за определяне състава на Акредитационния съвет към
Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020 – 2023 г.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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