
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 на МС от 18.02.2005 г. за утвърждаване на Правилник за 
дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация 
 
Обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г. 
 
                            МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
                                ПОСТАНОВИ: 
 Чл. 1.  Утвърждава Правилник за устройството и дейността на Националната 
агенция за оценяване и акредитация. 
 Чл. 2.  Средствата за възнаграждения на членовете на постоянните комисии 
по области на висшето образование и на експертните групи се осигуряват от 
собствени приходи от процедури за оценяване и акредитация в размери, 
определени в нормативите по чл. 81, ал. 9 от Закона за висшето образование. 
 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1. Отменя се Постановление № 106 на Министерския съвет от 2000 г. за 
приемане на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и 
акредитация (обн., ДВ, бр. 52 от 2000 г.; изм., бр. 89 от 2004 г.). 
 § 2. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 216 на 
Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на 
Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; попр., бр. 
106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 59 и 94 от 2001 г., бр. 46, 82 и 110 от 
2003 г., бр. 49, 89 и 109 от 2004 г. и бр. 7 от 2005 г.) в т. 2 числото "3815" се заменя с 
"3799", а в т. 5 числото "30" се заменя с "46". 
 § 3. В приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 от Постановление № 48 на 
Министерския съвет от 2004 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
(обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 53, 60, 89, 97, 103 и 104 от 2004 г. и бр. 
10 от 2005 г.) в пореден № 5 след думите 50 000 души" се поставя точка и запетая и 
се добавя "председатели на постоянни комисии по области на висшето образование 
и председател на Постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и 
контрол". 
 § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 
вестник". 
 


