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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете

аргументите, които обосновават нормативната промяна
Настоящата частична предварителна оценка на въздействието на Постановление
на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (за кратко Постановление) е извършена в подкрепа на политиките на Министерството на

1

образованието и науката за стимулиране на научноизследователската дейност във
висшите училища и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика.
Науката и иновациите имат базисна роля в националните и европейски политики,
насочени към създаване на растеж и работни места. Те трябва да допринасят в по-голяма
степен за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени европейските
общества и икономики. Научните изследвания в академичните институции са от ключова
значимост за устойчивото развитие както на отделните региони и държави, така и в
глобален план. Качеството на научноизследователската работа оказва пряко влияние
върху качеството на преподаване във висшите училища. На съвременния етап наличието
на адекватна инфраструктура, информационна база и силна академична среда за
формиране на мултидисциплинарни научни екипи е необходимо условие за успеха на
всяка академична структура. Все по-нарастващото значение на научните изследвания в
интердисциплинарни области поражда институционално сътрудничество, което тласка
развитието на науката напред. В тази връзка развитието на научни институти като
структурни звена на висшите училища е мощен стимул за обединяване на научни звена
и техните знания за постигане на синергия.
С оглед на гореизложеното, откриването на институти в структурата на Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е
обусловено от следните обстоятелства:
1. Относно създаването на Научноизследователски институт в структурата на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас:
Стратегическа цел на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е да се утвърди като
водеща образователна, изследователска и културна институция чрез осигуряване на
качествен образователен продукт, непрекъснат растеж и устойчиво развитие чрез
иновации, оптимално съчетаване на научните изследвания във фундаменталните и
приложни науки с обучението в съответствие с европейската квалификационна рамка и
с потребностите на националния и международния пазар на труда. По качество на
научните изследвания университетът е класиран на едно от първите места в България по
системата Хирш за принос в науката. Университетът има установени активни научни
връзки с институти и университети в Европа. Те създават възможност за научни
специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на
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учебна и научна литература. Същевременно в структурата на Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас лисва звено, в което да се извършват фундаментални и
приложни изследвания в приоритетните за университета и държавата области на науката,
което да обединява работата на изследователски групи и звена и да извършва
координирането на научноизследователската дейност на изследователските екипи и
научните лаборатории на университета и в рамките на което да функционира
Интерактивен дигитален център, с цел подобряване на екосистемата на допълнителната
и виртуална реалност в рамките на трансфера на знания за България и Балканите.
В тази връзка се затруднява осигуряването и поддържането на високо качество на
образователния и научен процес, гарантиращо устойчиво и конкурентноспособно
развитие на университета в европейското образователно и научно пространство и в
конкретика се създават пречки пред осигуряването на високо качество на научните
изследвания.
В допълнение следва да се отбележи, че научноизследователски институт в
структурата на структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас досега
не е откриван.
2. Относно създаването на Научноизследователски институт за технологии и
иновации в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“:
Промените и предизвикателствата в технологичното развитие, свързани не само с
Индустрия 4.0, но и с Индустрия 5.0 налагат изграждането на съвременна научна
инфраструктура и организация на научноизследователската дейност, осигуряващи
възможности за провеждане на интердисциплинарни и кросдисциплинарни изследвания.
Към настоящия момент научните изследвания в университета се провеждат преди всичко
по катедри и в отделни самостоятелни научни лаборатории. Все по-често се налага
формирането на

интердисциплинарни екипи по конкретен научен проблем или

решаването на определена задача. Разпокъсаната научна инфраструктура не позволява
пълноценното използване на наличната апаратура и ограничава възможността за
осигуряване на съвременно оборудване във всяка от тях. В същото време университетът
работи по редица научни проекти и има сключени договори с партньори от страната и
чужбина. В тази връзка в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ липсва
звено, което да обедини изследователската дейност на четирите инженерни факултета на
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висшето училище с участието и на останалите факултети в интердисциплинарните
изследвания за по-ефективно използване на материалната и информационната база и
експертизата на изследователите за създаване на нови инструменти, устройства и
технологии в областта на техническите науки.
Във връзка с гореизложеното е налице обективна необходимост да бъде създаден
Научноизследователски институт за технологии и иновации като основно звено на
Русенския университет, което да се развива като съвременна изследователска структура
с национален и международен авторитет и влияние в научноизследователската,
иновативната и развойната дейност с оглед на регионалната интелигентна специализация
и трансфера на технологии в Северна България и страната като цяло, с фокус върху
Дунавското пространство.
В

допълнение

следва

да

се

отбележи,

че

към

настоящия

момент

научноизследователски институт във висшето училище не е откриван.
1.2.Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или

възникналите

обстоятелства,

които

налагат

приемането

на

ново

законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.
1. Относно създаването на Научноизследователски институт в структурата на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас:
Приемането на Постановлението се налага поради необходимостта да се осигурят поблагоприятни

условия за осигуряването и поддържането на високо качество на

образователния и научен процес, гарантиращо устойчиво и конкурентноспособно
развитие на университета в европейското образователно и научно пространство. В тази
връзка липсата на звено в структурата на университета, в което да се извършват
фундаментални и приложни изследвания в приоритетните за университета и държавата
области на науката, което същевременно да обединява дейността на изследователски
екипи, създава пречки пред осигуряването на по-благоприятни условия за постигане
високо качество на научните изследвания. Това обуславя трудности при утвърждаването
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на университета като водеща академична, научноизследователска и културна общност в
регионален, национален и европейски мащаб като част от неговата мисия.
2. Относно създаването на Научноизследователски институт за технологии и
иновации в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“:
Приемането на Постановлението се налага поради необходимостта да се
усъвършенстват условията за изграждането на съвременна научна инфраструктура и
организация на научноизследователската дейност в университета, осигуряващи
възможности за провеждане на интердисциплинарни и кросдисциплинарни изследвания.
Липсата на звено в структурата на университета, което да обединява изследователската
дейност в интердисциплинарните изследвания, създава трудности пред Русенския
университет

„Ангел

Кънчев“

да

осъществи

пълноценно

своята

мисия

-

разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни
изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което да способства за
изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на
региона и страната. В тази връзка се затруднява и развитието на кадровия и
изследователския потенциал, което е сред стратегическите приоритети на университета.
С оглед гореизложеното идентифицираните проблеми е възможно да се решат
единствено чрез приемане на Постановление на Министерския съвет за откриване на
институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на
Русенския университет „Ангел Кънчев“.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
3. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват
ли целите на действащата стратегическа рамка?
1. Относно създаването на Научноизследователски институт в структурата на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас:
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Основната цел на Постановлението е осигуряване на по-благоприятни условия за
осъществяване на фундаментални и приложни изследвания в приоритетните за
университета и държавата области на науката, включително чрез обединяване на
дейността на изследователски групи и звена и координиране на научноизследователската
дейност на изследователските екипи и научните лаборатории на университета.
2. Относно откриването на Научноизследователски институт за технологии и
иновации в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“:
Основната цел на Постановлението е осигуряване на по-благоприятни условия за
извършване на дългосрочна научноизследователска дейност от академичен състав чрез
организирането, координирането и администрирането й по приетите приоритетни
научни направления на университета. Тя ще се постигне чрез обединяване на
изследователската дейност на основните звена на университета за по-ефективно
използване на материалната и информационна база, както и на експертизата на
изследователите за създаване на нови инструменти, устройства и процеси в област
Технически науки и други области, базирани на научни знания и развитие на технологии
за тяхното реализиране.
Приемането на Постановлението ще съдейства за постигане целите на Стратегията
за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 и по-конкретно на
Цел 5.4. Стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на
развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика. То ще спомогне за
утвърждаването на посочените висши училища като основни научни центрове.
Значимостта на Постановлението се обуславя и в контекста на Актуализираната
Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 20172030 г., в която се предвиждат дейности за осигуряване на съвременни условия за научни
изследвания в научните организации и висшите училища в страната, както и за
значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса,
държавните органи и обществото като цяло.
Целите на Постановлението се свързват и с изпълнението на Цел 108: Разширяване и
задълбочаване на участието на българската научна и иновационна общност в
европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно
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сътрудничество от Програмата за управление на правителството на Република България
за периода от 2017 до 2021 година.
Целите на Постановлението са в синхрон и с Приоритет 1 „Образование и умения“ и в
приоритет 2 „Наука и научна инфраструктура“, целите и визията за Националната
програма за развитие „България 2030“ във връзка с това, че в стратегическа перспектива
научно-изследователските дейности ще са от ключово значение за подобряването на
качеството на висшето образование, а иновационните изследвания и технологично
развитие, както и по-тясната връзка университетска наука – бизнес – индустрия ще бъдат
значим фокус в развитието на науката и научната инфраструктура.
Откриването на институти като звена за дългосрочна научноизследователска дейност
в двата горепосочени университета е във връзка с чл. 25, ал. 2 и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 3 от Закона за висшето образование.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Приемането и действието на Постановлението засяга широк кръг заинтересовани
страни, върху които нормативният акт ще има пряко въздействие - участниците в
образователния процес и в научноизследователската дейност в двете горепосочени
висши училища: студенти, докторанти, преподаватели. По данни на Центъра за
информационно осигуряване на образованието през учебната 2019/2020 година:


В структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас има пет
факултета, три колежа и два департамента. В Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас се обучават 3145 студенти и 20 докторанти. Обучението се
осъществява от 350 преподаватели, от които 194 хабилитирани лица;



Русенският университет „Ангел Кънчев“ включва в структурата си осем
факултета и три филиала в Силистра, Разград и Видин. В Русенския университет
„Ангел Кънчев“ се обучават 6430 студенти и 158 докторанти. Обучението се
осъществява от 593 преподаватели, от които 180 хабилитирани.

Постановлението ще окаже въздействие и върху други заинтересовани страни:
публични институции, бизнес, научни организации, граждани във връзка с това, че
резултатите от научноизследователската дейност следва да доведат до подобряване на
ежедневния живот на хората в регионите. В национален план, а и в европейски и световен
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мащаб те трябва да допринасят за разрешаването на някои от най-големите
предизвикателства от икономически и социален характер.
Проектирането на Научноизследователски институт в структурата на Унииверситет
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е от значима полза в регионален, национален и
европейски план във връзка с приоритетни за държавата

области на науката,

включително с подобряване на екосистемата на допълнителната и виртуална реалност в
рамките на трансфера на знания за България и Балканите.
Проектирането на Научноизследователски институт за технологии и иновации в
структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е свързано с важни за обществото
ползи: развитие на индустрията и услугите; развитие на Дунавския регион на Северна
България и на страната като цяло.
4. Варианти на действие:
Във връзка с необходимостта от откриване на институти в структурата на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ са идентифицирани следните варианти на регулативна намеса, които се
различават помежду си относно прилагания подход и интензивност на интервенцията:
Вариант 0 – да не се прави нищо (без действие; нулев вариант)
Вариант 1 – предприемане на регулаторна намеса
Вариант 2 – предприемане на нерегулаторни възможности
1. Вариант 0. Ако не се предприемат никакви действия, съществуващата към момента
структура на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ще продължи да
затруднява процеса на обогатяване и затвърждаване на облика на посочените
университети като динамично развиващи се и модерни образователни и
изследователски институции.
Не са налице субективни и обективни данни, които индикират, че проблемите
може да се разрешат без предприемане на никакви действия. Поради гореизложеното
вариант 0 – да не се предприема нищо, в конкретния случай е неефективен и е
необходимо да се отхвърли.
2. Вариант 1 – предприемане на регулаторна намеса.
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2.1.Относно създаването на Научноизследователски институт в структурата на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас:
Предлага се в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас да
бъде открит Научноизследователски институт.
Предвижда се в посочения институт да се извършват фундаментални и приложни
изследвания в приоритетните за университета и държавата области на науката, а в
предмета

на

дейност

на

института

да

бъдат

включени:

координиране

на

научноизследователската дейност на изследователските екипи и научните лаборатории
на университета; разработване на проекти от национални и международни научни
програми; организиране на конкурси за участие в проекти, финансирани от специално
учреден от висшето училище фонд за научни изследвания; поощряване на комплексните
и

интердисциплинарни

изследвания;

организиране

на

научни

форуми

за

разпространение на научните резултати; установяване на връзки с други изследователски
центрове и институти от страната и чужбина и изграждане на изследователски мрежи;
изготвяне на прогнози, стратегии и програми за развитието на регионалната и
националната икономика; изграждане и поддържане на необходимата за дейността на
института инфраструктура и др.
Институтът ще обединява работата на изследователски групи и звена. В рамките
неговата структура се предлага да бъде създаден Интерактивен дигитален център с цел
подобряване на екосистемата на допълнителната и виртуална реалност в областта на
трансфера на знания за България и Балканите. В тази връзка се предвижда в партньорство
с местни компании от агроиндустрията, автомобилостроенето, въздухоплаването и други
сектори да се подпомогне инициативата им за цифровизация; ще се създават и
популяризират иновативни програми за обучение в различни професионални области.
Предвижда се Научноизследователският институт в структурата на Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас да се управлява от научен съвет и от директор.
Научният съвет ще се избира от Академичния съвет на университета. Той ще определя
научната политика на института, като приема стратегически перспективните
направления за неговата работа, взема решения за постоянните научните звена в състава
на института и за сътрудничеството с външни организации и институции, в т.ч. и
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участието в национални и международни изследователски мрежи; ще приема годишния
и финансов отчет на звеното.
Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от
учредения от университета специален фонд за значими научни изследвания, от участие
в национални и международни проекти и програми и от реализацията на създадени от
него научни резултати.
2.2.Относно откриването на Научноизследователски институт за технологии и
иновации в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“:
Предлага се откриване на Научноизследователски институт за технологии и
иновации

в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Целта е

обединяване на изследователската дейност на основните звена на университета за поефективно използване на материалната и информационна база, както и на експертизата
на изследователите за създаване на нови инструменти, устройства и процеси в област
Технически науки и други области, базирани на научни знания и развитие на технологии
за тяхното реализиране. Научноизследователският институт за технологии и иновации
следва да се развива като съвременна изследователска структура с национален и
международен авторитет и влияние в научноизследователската, иновативната и
развойната дейност с оглед на регионалната интелигентна специализация и трансфера на
технологии в Северна България и страната като цяло, с фокус върху Дунавското
пространство. В допълнение отбелязваме, че общият брой на изследователите в
университета е 180, а широкият дисциплинарен профил на Русенския университет е
предпоставка за наличието на потенциал от изследователи, които да изграждат
мултидисциплинарни екипи. Това е силна основа за изграждане на модерен
научноизследователски институт в областта на иновационните изследвания и
технологии.
Предвижда се структурата на Научноизследователския институт за технологии и
иновации да бъде организирана по научноизследователски направления, като във всяко
направление се формират интердисциплинарни научни лаборатории като устойчиви
структури. При необходимост се предвижда допълнително се формират по-малки
структури създадени за определен период от време с цел изпълнение на конкретен/ни
научен/ни проекти-научни групи (екипи от изследователи). Към този момент основните
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многофункционални изследователски лаборатории са: лаборатория за нисковъглеродна
мобилност и интелигентни транспортни системи; лаборатория по прецизни технологии
за устойчиво земеделие и опазване на природните ресурси; лаборатория по
многомодални

човеко-машинни

пространствена

визуализация;

интерфейси,
лаборатория по

системи

за

3D

кинематика

и

цифрови, послойни, енергийно

асистирани иновативни технологии; лаборатория по цифрово енергийни системи 4.0;
лаборатория по образователно пространство на бъдещето; лаборатория по авангардни
здравни технологии.
Изграждането

на

съвременна

научноизследователска

инфраструктура

на

Научноизследователския институт за технологии и иновации и цялостната му дейност се
предвижда да се финансира от бюджета на Русенския университет, постъпления от
международни и национални програми за финансиране на научни проекти,
самофинансиране от изпълнение на консултантски проекти и дарения.
Вариант 2. Нерегулаторни възможности – оставане на съществуващата структура на
всеки от двата горепосочени университета, като се предвиди разпределение на
функциите и компетентностите по отношение на научноизследователската дейност. В
конкретния случай прилагането на Вариант 2 няма да доведе до трайно и устойчиво
разрешаване на проблемите в необходимия обем, тъй като е насочен към временно, а не
към системно справяне с проблемите и не адресира тяхната причина.
В тази връзка Вариант 2 – прилагане на нерегулативни възможности, в конкретния
случай не е ефективен и е необходимо да се отхвърли.

5. Негативни въздействия:
1. При вариант 0 - не се предприемат никакви действия. При прилагането на нулев
сценарий запазването на наличната към момента структура на всеки от двата
горепосочени университета създава рискове от задълбочаване на трудностите,
произтичащи от настоящата структура на двете висши училища, а това от своя страна
обуславя недостатъчно благоприятна среда за изпълнението на мисията на всеки от
тях и на цялостното им развитие. Преди всичко нулевият сценарий ще се отрази
неблагоприятно във връзка с това, че няма да бъдат усъвършенствани условията за
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повишаване на качеството на образователната и научната дейност във всяко от двете
висши училища, като:
-

Относно Университет „Асен Златаров“ – Бургас ще има отрицателни
въздействия във връзка с трудности за по-ефективното осъществяване на
фундаментални и приложни изследвания в приоритетните за университета и
държавата области на науката и за утвърждаването на университета като водеща
академична, научноизследователска и културна общност в регионален,
национален, европейски и национален мащаб като част от неговата мисия.

-

Относно Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще бъдат налице негативни
последици във връзка с изграждането на съвременна научна инфраструктура и
организация на научноизследователската дейност в университета, осигуряващи
възможности за провеждане на интердисциплинарни и кросдисциплинарни
изследвания, а също и във връзка с осъществяване на неговата мисия разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни
научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което да
способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за
устойчивото развитие на региона и страната.
Непосредствено потърпевши от това развитие ще бъдат студентите, докторантите

и преподавателите, като най-значимите негативни последици за тях ще бъдат
свързани с недостатъчно оптимизирани условия за развитие в научно и
професионално отношение. Ще продължат да съществуват трудности пред тях във
връзка с липсата на по-благоприятна среда за осигуряване на високо качество на
научните

изследвания,

за

разработване

на

мултидисциплинарни

научноизследователски проекти със значим научно-теоретичен, научно-приложен и
приложен характер, за разработването на стойностни дисертационни трудове; за
достъп до нови инженерни знания и технологии; за разработването на иновативни
продукти, за формиране на научни школи с участието на утвърдени учени; за
привличане на интелектуален потенциал; за участие в научноизследователски мрежи
и др.
Негативни влияния ще има и по отношение на другите заинтересовани страни:
публични институции, бизнес, научни организации и др. като партньори в процеса на
научноизследователската дейност, като потребители на продуктите и резултатите от нея.
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В тази връзка ползата от посочените продукти и резултати на тези заинтересовани страни
и превръщането им в приложими продукти, които да водят до повишаване на
ефективността на институциите и на бизнеса, както и до подобряване на качеството на
живот на гражданите, няма да са оптимални.
Вариант 1 – предприемане на регулаторна намеса. При проучванията и анализите в
процеса на изготвяне на настоящата частична предварителна оценка на въздействието не
са идентифицирани очаквани негативни ефекти в икономически и социален план при
предприемане на регулаторна намеса (приемане на Постановлението).
Вариант 2. Нерегулаторни възможности. Прилагането на нерегулаторни механизми в
случая е предпоставка за риск от нелоялни практики, което ще окаже негативен ефект
върху всички заинтересовани страни.
2. Положителни въздействия:
1. При вариант 0 - непредприемане на действия - не се очакват положителни
въздействия. Наличната към момента структура на всеки от двата университета
създава пречки в процеса на обогатяване и затвърждаване на облика на всеки от тях
като динамично развиваща се и модерна образователна и изследователска
институция.
2. При вариант 1 – регулативна намеса. Приемането и прилагането на
Постановлението ще окажат позитивно въздействие в социален и икономически
план.
Промяната, която ще настъпи при откриването на научноизследователските
институти в структурата на всеки от двата университета, ще окаже пряко позитивно
въздействие върху развитието им във връзка със създаването на по-благоприятни
условия за осъществяването на мисията и на стратегическите цели на всяко от
посочените две висши училища.
Преки позитивни въздействия ще има откриването на научноизследователските
институти в структурата на всеки от двата университета по отношение на студентите,
докторантите и преподавателите. Приемането и действието на Постановлението ще
допринесат за развиване на техните професионални и научни компетентности чрез
участие в научни изследвания с теоретичен и приложен характер, чрез взаимодействие с
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бизнеса и институциите, както и чрез работа в международни мрежи и консорциуми. В
тази връзка подобрените условия за високо качество на научните изследвания, за
разработване на мултидисциплинарни научноизследователски проекти със значим
научно-теоретичен, научно-приложен и приложен характер ще се отразят позитивно и
върху възможностите за разработването на стойностни дисертационни трудове; за
достъп до нови инженерни знания и технологии; за разработването на иновативни
продукти, за формиране на научни школи с участието на утвърдени учени; за привличане
на интелектуален потенциал; за участие в научноизследователски мрежи и др. Ще се
създадат

условия за устойчиво и дългосрочно развитие на научен потенциал чрез

привличане на студенти и докторанти за работа по проекти и реализиране на научна
кариера. Ще се създадат и по-благоприятни възможности за обучение на докторанти и
млади специалисти в специализирани курсове с цел запознаване с основни
научноизследователски методи и техники и възможности за тяхното приложение.
Положителни влияния ще има и по отношение на другите заинтересовани страни:
публични институции, бизнес, научни организации, гражданите като партньори в
процеса на научноизследователската дейност, като потребители на продуктите и
резултатите от нея. Ще се създадат възможности за развитие на изградени и създаване на
нови партньорства с други национални и международни изследователски организации.
Ползата на продуктите от научноизследователската дейност в двата университета за тези
заинтересовани страни ще е по-голяма. По-голям ще е и ефектът от приложимостта им с
оглед по-доброто функциониране на институциите и на бизнеса, както и на
подобряването качеството на живот на гражданите.
Вариант 2 - нерегулаторни възможности. Не са налице данни, които да индикират,
че подходът на саморегулиране е работил успешно и е дал положителни резултати
относно дейността на двата горепосочени университета и на всяка от заинтересованите
страни.
В резултат на гореизложеното категорично се налага изводът, че вариант 1- регулаторна
намеса (приемане на Постановлението), съдържа най-голям потенциал за изпълнението
на мисията на всеки от двата горепосочени университета, както и за осъществяване на
стратегическите цели за висшето образование и науката.
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7. Потенциални рискове:
При извършените проучвания и анализи в процеса на изготвяне на настоящата
частична предварителна оценка на въздействието не са идентифицирани рискове от
приемането на Постановлението, включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
0 Ще се повиши
0 Ще се намали
0 Няма ефект
Постановлението няма ефект върху административната тежест за физическите и
юридическите лица.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Приемането и действието на Постановлението нямат ефект върху административната
тежест за физическите и юридическите лица и не са свързани с нови регулаторни режими
и не засягат съществуващи режими и услуги, както и със създаването на нови регистри.
9. Създават ли се нови регистри?
Приемането и действието на Постановлението не са свързани със създаването на нови
регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Постановлението няма ефект върху малките и средните предприятия.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
0 Да
0 Не
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Проектът на Постановление не изисква цялостна оценка на въздействието и обществени
консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове.
12. Обществени консултации
Провеждането на обществени консултации се осъществява по чл. 26 от Закона за
нормативните актове.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Приемането на Постановлението не произтича от правото на Европейския съюз.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Галина Дреновска, директор на дирекция „Висше образование“
Дата:
Подпис:
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