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Глава десета. 

АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА (ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 1999 

Г., В СИЛА ОТ 02.07.1999 Г.) 

 

Чл. 75. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Акредитацията е признаване от Националната агенция за 

оценяване и акредитация на правото на висшите училища да дават висше 

образование по образователно-квалификационни степени в определени 

области, професионални направления и по специалностите от регулираните 

професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6. 

(2) Оценяването и акредитацията имат за цел да стимулират висшите 

училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството 

на предлаганото образование. 



(3) Резултатите от акредитацията се отчитат при формиране политиката на 

държавата към висшето училище. 

(4) Националната агенция за оценяване и акредитация оценява проектите за 

откриване и преобразуване на висше училище, факултет, филиал и колеж, 

както и за откриване на професионални направления и специалности от 

регулираните професии. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) На акредитация подлежи и правото на висши 

училища и организации по чл. 47, ал. 1 да провеждат обучение по 

образователна и научна степен "доктор" по докторски програми. 

 

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Акредитацията е институционална и програмна. 

(2) Програмната акредитация може да бъде поискана от висшето училище 

след получаване на институционална акредитация. 

(3) Оценка на проекти за откриване на основни звена, филиали, 

професионални направления и на специалности от регулираните професии 

може да бъде поискана от висше училище, което е получило институционална 

акредитация. 

 

Чл. 77. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Институционалната акредитация: 

1. се основава на оценяване на начина, по който висшето училище 

осъществява своята мисия и цели като организация в съответствие с чл. 17; 

2. е резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище 

контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите 

области на висшето образование и професионални направления. 

(2) Оценяването при институционалната акредитация е насочено към 

проверка на ефективността на: 

1. вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на 

образованието; 

2. процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове 

и програми; 

3. процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на 

резултатите от програмната акредитация, както и от други външни 

независими проверки; 

4. цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във висшето 

училище; 

5. управлението на системата за натрупване и трансфер на кредити; 

6. управлението на сътрудничеството с други висши училища и организации; 

7. поддръжката, управлението и развитието на материалната база на висшето 

училище; 



8. научноизследователската и художествено-творческата дейност на 

академичния състав и участието на обучаваните в тази дейност. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., в сила от 01.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 

2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) При провеждане на акредитацията по ал. 

1 и 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. 

 

Чл. 78. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) (Изм.- ДВ, бр.61 от 2011 г.) Програмната акредитация се основава 

на оценяването на качеството на предлаганото образование в определено 

професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето 

училище, на специалност от регулираните професии или докторска програма. 

(2) В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към 

проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани 

форми на обучение по образователно-квалификационните степени и 

образователната и научна степен "доктор". 

(3) Обект на оценяване при програмната акредитация са: 

1. структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и 

програми; 

2. профилът и квалификацията на преподавателския състав; 

3. материално-техническата осигуреност на обучението; 

4. методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите; 

5. управлението на качеството на образованието; 

6. научноизследователската и художествено-творческата дейност на 

академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея. 

 

Чл. 79. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г., изм.- ДВ, бр.61 от 2011 г.) (1) Оценяването при институционална и 

програмна акредитация се извършва по десетобална система, включваща 

оценките от 0 до10,00. Оценката по всеки критерий за оценяване на обектите 

по чл.77, ал.2 и чл.78, ал.3 се формира като средноаритметична от оценките, 

получени по всички негови показатели в съответствие с техния коефициент. 

(2) За всеки критерий за институционална и програмна акредитация 

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и 

акредитация утвърждава показатели с теглови коефициенти. Критерият 

"научна дейност" има най-голяма относителна тежест. 

(3) Проектите за откриване на висши училища, както и на факултети, 

филиали, колежи и на професионални направления и специалности от 

регулираните професии се оценяват с положителна или отрицателна оценка. 

(4) Срокът на валидност на акредитацията е: 



1. шест години - когато получената оценка е от 9,00 до 10,00; 

2. пет години - когато получената оценка е от 7,00 до 8,99; 

3. четири години - когато получената оценка е от 5,00 до 6,99; 

4. три години - когато получената оценка е от 4,00 до 4,99. 

(5) При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. 

(6) Отказ за акредитация се прави и в случаите, когато при 

институционалната акредитация висшето училище е получило оценка от 0 до 

3,99 по един или няколко от следните критерии: 

1. вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на образованието; 

2. профил и квалификация на преподавателския състав; 

3. материално-техническа осигуреност на обучението. 

(7) Отрицателна оценка при програмната акредитация получават 

професионалните направления с оценка по-малко от 4,00 по един или няколко 

от следните критерии: 

1. учебна документация и образователен процес на професионалното 

направление или специалност от регулираните професии; 

2. профил и квалификация на академичния състав на професионалното 

направление или специалност от регулираните професии; 

3. материално-техническа и информационна база, специализирана за 

обучението в професионалното направление или специалност от 

регулираните професии. 

 

Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр.61 от 2011 г.) (1) Висши училища с оценка от 

програмната акредитация от 4,00 до 4,99 имат право да обучават само в 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" по съответното 

професионално направление или специалност от регулираните професии. 

(2) При получена оценка от програмната акредитация от 5,00 до 10,00 

висшите училища имат право да обучават за придобиване на образователната 

и квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", както и за придобиване 

на образователната и научна степен "доктор" при условията на чл. 80, ал. 2. 

(3) Висшите училища, получили акредитация по реда на този закон, могат да 

извършват обучение на студенти и на докторанти по договор за съвместна 

учебна дейност с чуждестранни висши училища, които отговарят на следните 

изисквания: 

1. да имат акредитация от агенция, член на Европейската асоциация за 

осигуряване качеството във висшето образование (ENQA) и/или вписана в 

Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество 

във висшето образование (EQAR) - за участващите в образователния процес 

висши училища от държави - членки на Европейския съюз и на Европейското 

икономическо пространство; 

2. да имат акредитации съгласно националното им законодателство – за 



участващите в образователния процес чужди висши училища от трети 

държави. 

 

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Висшите училища нямат право да провеждат обучение по 

специалности от неакредитирани професионални направления и 

неакредитираните специалности от регулираните професии и да издават на 

завършилите ги лица дипломи по смисъла на чл. 7, ал. 3. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Висшите училища и организациите по чл. 47, 

ал. 1 могат да провеждат обучение за придобиване на образователна и научна 

степен "доктор" по докторски програми, които са получили при програмната 

акредитация оценка от 8,00 до 10,00. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) В 

неакредитираните висши училища, по неакредитираните професионални 

направления, специалности от регулираните професии и докторски програми, 

както и във форми на обучение, които не са включени в получената 

програмна акредитация, не се осъществява прием на студенти и докторанти. 

(4) (Изм. - ДВ, бр.107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Неакредитираните 

висши училища не се финансират от държавния бюджет. 

(5) Разпоредбите по ал. 1, 3 и 4 не се прилагат за новооткритите висши 

училища, основни звена, филиали, професионални направления или 

специалности от регулираните професии до изтичането на срока, посочен в 

решението по чл. 84, ал. 2. 

(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага и за 

висши училища, на които е отказана за първи път акредитация, до изтичането 

на срока, посочен в решението по чл. 83, ал. 5, т. 2. 

 

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 

от 2004 г.) (1) Процедура за акредитация или процедура за оценяване на 

проект се открива за: 

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) институционална акредитация - по искане на 

висшето училище и/или на министъра на образованието и науката; 

2. програмна акредитация на: 

а) специалностите от регулираните професии и 

б) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) професионални направления - по искане на 

висшето училище и/или на министъра на образованието и науката; 

в) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) докторски програми от регулираните 

професии и 

г) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 



2011 г., изм. - ДВ, бр.68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) останалите 

докторски програми - по искане на висшите училища, организациите по чл. 

47, ал. 1 и/или на министъра на образованието и науката; 

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) оценяване на проект за откриване на висше 

училище - по искане на министъра на образованието и науката или на 

учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1; 

4. оценяване на проект за преобразуване на висше училище - по искане на 

висшето училище или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1; 

5. оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал - по 

искане на висшето училище; 

6. оценяване на проект за откриване на: 

а) специалност от регулираните професии и 

б) професионално направление - по искане на висшето училище. 

(2) Процедурата за програмна акредитация по ал.1, т.2, буква "б" в 

определено професионално направление се открива едновременно за всички 

висши училища, които извършват обучение в това направление, подали 

искане, по график, съгласуван със съвета на ректорите. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Процедура за програмна акредитация извън 

графика по ал.2 се открива по искане на министъра на образованието и 

науката и на висшите училища. 

(4) Процедурите по ал.1, т.1, т.2, букви "а" и "в" и т.3, 4, 5 и т.6, буква "а" се 

осъществяват от Акредитационния съвет. 

(5) Процедурите по ал.1, т.2, букви "б" и "г" и т.6, буква "б" се осъществяват 

от постоянната комисия по съответната област на висшето образование. 

(6) (Доп. - ДВ, бр.17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Откриването на 

процедура за акредитация или за оценяване на проект по искане на висшето 

училище, на организациите по чл. 47, ал.1 или на учредителите по чл.14, ал.1 

започва с решение на Акредитационния съвет, съответно на постоянната 

комисия, на основание представен от заявителя доклад-самооценка, 

съдържащ и количествена информация по смисъла на чл. 77, ал. 2 или чл. 78, 

ал. 3, а в случаите на преобразуване на специализирано висше училище във 

висше училище по чл. 17, ал.4 - и на доклад, съдържащ оценка за 

изпълнението на изискванията на чл. 17, ал.4, т.2. В случаите на 

преобразуване на висше училище по чл.17, ал.2 или 3 във висше училище по 

чл.17, ал.4 процедурата за оценяване на проект за преобразуване се открива 

на основание доклад, съдържащ оценка за съответствието с изискванията на 

чл. 17, ал. 4, т. 2. 

(7) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) При откриване на процедура за акредитация 



по искане на министъра на образованието и науката висшите училища са 

длъжни в срок до два месеца от решението на Акредитационния съвет, 

съответно на постоянната комисия, за откриване на процедурата, да 

представят в Националната агенция за оценяване и акредитация доклад-

самооценка, съдържащ и количествена информация по смисъла на чл. 77, ал. 

2 или чл. 78, ал. 3. 

(8) В правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и 

акредитация в съответствие със законовите изисквания по заявената 

процедура се определят фактите и обстоятелствата, относно които заявителят 

представя съответните документи и необходимата информация. 

(9) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Разходите по процедурите за акредитация и 

за оценяване на проект, както и за изменения в определения по чл.83, ал.3, т.1 

капацитет, се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра 

на финансите. 

(10) (Нова - ДВ, бр.17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Оценката по ал.6 за 

изпълнението на изискванията на чл.17, ал.4, т.2 се извършва въз основа на 

обективни наукометрични показатели, включващи брой публикувани и 

реферирани научни статии в международните бази-данни, брой подадени 

заявки за международни патенти, брой цитати в реферирани и индексирани 

списания от други автори в международните бази-данни, по критерии, при 

условия и по ред, определени с акта по чл. 17, ал. 4, т. 2. 

 

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 

от 2004 г.) В едномесечен срок от постъпване на искането за откриване на 

процедура Акредитационният съвет, съответно постоянната комисия, взема 

решение за даване ход на процедурата или отказва откриване на процедурата, 

когато заявителят не е представил информацията по чл. 81, ал. 6, 7 и 8. 

 

Чл. 83. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Процедурата за акредитация приключва с мотивирано решение на 

Акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия, което се приема 

до 12 месеца след заплащането на разходите по чл. 81, ал. 9. 

(2) В решението по ал. 1 се дава оценка по чл. 79, ал. 1. 

(3) Решението за акредитация съдържа: 

1. срок на акредитацията и капацитет на висшето училище, а при програмната 

аккредитация - капацитет на професионалното направление или 

специалността от регулираните професии; 

2. препоръки и срок за изпълнението им. 

(4) (Нова - ДВ, бр.41 от 2007 г.) В случай че 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. 

(5) (Предишна ал.4 - ДВ, бр.41 от 2007 г.) Решението, с което се прави отказ 

за акредитация, съдържа: 

1. мотиви за отказа и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето 

училище и организациите по чл. 47, ал. 1 е задължително условие за 

откриване на нова процедура; 

2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за 

подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска 

откриване на нова процедура, като този срок не може да бъде по-дълъг от 18 

месеца. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 

15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр.68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Промени в 

определения по ал.3, т.1 капацитет могат да се правят по искане на висшето 

училище и на министъра на образованието и науката. 

(7) (Нова - ДВ, бр.61 от 2011 г.) При неизпълнение на препоръките по ал.3, т.2 

се налагат следните санкции: 

1. намаляване на образователния капацитет на висшето училище - общо или 

по професионални направления; 

2. намаляване на акредитационната оценка, съответно на срока на 

акредитация на висшето училище и на неговите професионални направления; 

3. отнемане на акредитацията на висшето училище. 

(8) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал.5 - ДВ, 

бр. 41 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Решението по ал. 1 

може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Процедурата за оценка на проекти по чл.81, ал.1, т.3, 4, 5 и 6 

приключва с мотивирано решение на Акредитационния съвет, съответно на 

постоянната комисия, което се приема в 5-месечен срок след заплащането на 

разходите по чл. 81, ал. 9. 

(2) (Изм. - ДВ, бр.61 от 2011 г.) В решението за оценяване на проект с 

положителна оценка се посочва срокът, в който трябва да се поиска 

акредитация след откриването на висше училище, основно звено, филиал, 

професионално направление, специалност от регулираните професии или на 

докторска програма. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Новооткритите висши училища, основни 

звена, филиали, професионални направления, специалности от регулираните 

професии и докторски програми, в които се провежда обучение, имат статут 

на акредитирани за срока, определен в ал. 2. 

(4) (Изм.- ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решението по ал.1 

може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 



Чл. 85. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Националната агенция за оценяване и акредитация: 

1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) утвърждава критерии за оценяване и 

акредитация, както и за определяне на капацитета по чл.83, ал.3, т.1, в 

съответствие с този закон и държавните изисквания; 

2. утвърждава процедурите по оценяване и акредитация и свързаната с тях 

документация; 

3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) оценява проектите за откриване и 

преобразуване на висше училище, основни звена, филиали, професионални 

направления, специалности от регулираните професии и на докторски 

програми; 

4. утвърждава критерии и процедури за следакредитационно наблюдение на 

висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и на 

специалности от регулираните професии, по смисъла на чл. 11, ал. 4; 

5. оценява дейността и качеството на обучението във висшите училища и 

организациите по чл. 47, ал. 1, въз основа на които акредитира или отказва 

акредитация; 

6. (изм. - ДВ, бр.61 от 2011 г.) създава и поддържа информационна система с 

данни за акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, 

професионални направления и специалности от регулираните професии, 

както и за акредитираните докторски програми във висшите училища и 

организациите по чл. 47, ал. 1; 

7. (изм. - ДВ, бр.61 от 2011 г.) обнародва в "Държавен вестник" списък на 

акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, 

професионални направления и специалности от регулираните професии, 

както и на акредитираните докторски програми във висшите училища и 

организациите по чл. 47, ал.1, заедно с получените оценки не по-късно от 

месец май на всяка календарна година. 

(2) Органи за управление на Националната агенция за оценяване и 

акредитация са Акредитационният съвет и неговият председател. 

(3) Председателят на Акредитационния съвет е и председател на 

Националната агенция за оценяване и акредитация. Той представлява 

агенцията и ръководи дейността й. 

 

Чл. 86. (Изм.- ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм.- ДВ, бр. 48 от 

2004 г.) (1) Акредитационният съвет се състои от 11 членове - председател и 

10 членове - хабилитирани лица от областите на висшето образование, от 

които единият е и заместник-председател по следакредитационно 

наблюдение и контрол. Съставът на членовете включва: 

1. шестима представители на висшите училища; 

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) един представител на Българската академия на 



науките и един представител на Селскостопанската академия; 

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) двама представители на Министерството на 

образованието и науката. 

(2) Кандидатите за представители на висшите училища се номинират от 

Съвета на ректорите с тайно гласуване по предложение на академичните 

съвети на висшите училища. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Кандидатите за представители на 

Българската академия на науките и на Селскостопанската академия се 

номинират с тайно гласуване от управителните им съвети по предложение на 

техните научни съвети. 

(4) Броят на номинираните кандидати трябва да бъде два пъти по-голям от 

броя на представителите, определен в ал. 1. 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 

15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр.68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министър-

председателят назначава по трудово правоотношение членовете на 

Акредитационния съвет въз основа на предложенията на министъра на 

образованието и науката, Съвета на ректорите, Българската академия на 

науките и Селскостопанската академия. 

(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министър-председателят назначава по 

трудово правоотношение председателя и заместник-председателя на 

Националната агенция за оценяване и акредитация по предложение на 

министъра на образованието и науката. Заместник-председателят се предлага 

от състава на членовете по ал. 1, т. 1. 

 

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 

от 2004 г.) (1) Мандатът на председателя, заместник-председателя и на 

членовете на Акредитационния съвет е 6-годишен. 

(2) Лицата по ал. 1 не могат да бъдат назначавани за повече от един мандат. 

(3) Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на 

председателя, се обновява на всеки три години от всяка квота по реда на чл. 

86. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Положението на 

председател, заместник-председател и на член на Акредитационния съвет е 

несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, 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. 

(5) Мандатът на председателя, заместник-председателя или член на 

Акредитационния съвет се прекратява предсрочно при: 



1. освобождаване на лицето от длъжност в случаите на: 

а) постъпване на негово писмено заявление; 

б) системно неизпълнение на задълженията; 

в) фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от 

6 месеца; 

г) несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 4; 

2. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) влизане в сила на акт, с който е установен 

конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси; 

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) смърт на лицето. 

(6) Решението за освобождаване на председател, заместник-председател и на 

член на Акредитационния съвет по ал. 5, т. 1, букви "б" и "в" се взема с 

мнозинство от списъчния състав на Акредитационния съвет и се предлага на 

министър-председателя. 

(7) При предсрочно прекратяване на мандата на лицата по ал.5 в срок до един 

месец от освобождаването от длъжност или от деня на смъртта се извършва 

попълване на Акредитационния съвет по реда на чл. 86 до края на съответния 

мандат. 

 

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 

48 от 2004 г., предишен текст на чл. 88 - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) 

Акредитационният съвет: 

1. разработва критерии за оценяване и акредитация; 

2. разработва конкретните процедури по оценяване и акредитация и 

свързаната с тях документация; 

3. приема решения за откриване на процедури по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2, букви 

"а" и "в", т. 3, 4, 5 и т. 6, буква "а"; 

4. създава постоянни комисии по области на висшето образование и 

експертни групи към тях и по предложение на постоянните комисии 

утвърждава задачите и състава на експертните групи в съответствие със 

заявените процедури; 

5. приема решения по откритите процедури по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2, букви "а" 

и "в", т. 3, 4, 5 и т. 6, буква "а" въз основа на докладите на постоянните 

комисии; 

6. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) информира министъра на образованието и 

науката, както и висшите училища, за извършените оценки и акредитации; 

7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 

2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) разработва правилник за дейността на 

Националната агенция за оценяване и акредитация и чрез министъра на 

образованието и науката го предлага за приемане от Министерския съвет. 



(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) В състава на експертните групи по ал. 1, т.4 

могат да участват 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. 

 

Чл. 88а. (Нов - ДВ, бр.48 от 2004 г.) (1) Постоянните комисии по области на 

висшето образование и постоянната комисия за следакредитационно 

наблюдение имат състав от 3 до7 членове, които се назначават с тригодишен 

мандат от председателя на Акредитационния съвет. 

(2) (Изм. - ДВ, бр.43 от 2008 г.) Положението на председателя и на член на 

постоянна комисия е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, 

заместник-ректор, 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. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 

1, т. 1, т. 2, буква "а" и буква "в", т. 3, 4, 5 и т. 6, буква "а" 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. 

(4) (Предишна ал.3 - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Постоянните комисии контролират 

работата на експертните групи и приемат техните доклади. 

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Постоянните комисии по области 

на висшето образование: 

1. приемат решения за програмна акредитация в случаите по чл. 81, ал. 1, т. 2, 

букви "б" и "г" и т. 6, буква "б"; 

2. подготвят и внасят в Акредитационния съвет доклад за резултатите от 

извършеното оценяване при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 1, т. 2, букви "а" и 

"в", т. 3, 4, 5 и т. 6, буква "а". 

(6) (Предишна ал.5 - ДВ, бр.61 от 2011 г.) В зависимост от заявената 

процедура докладът по ал. 4, т.2 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. 

 

Чл. 88б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Националната агенция за оценяване и 

аккредитация издава бюлетин, в който се публикуват: 

1. общите изисквания за допускане и откриване на процедури за оценяване и 

акредитация; 

2. (изм. - ДВ, бр.61 от 2011 г.) критериите за оценяването и акредитацията на 



висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и 

специалности от регулираните професии, както и за акредитираните 

докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1; 

3. годишен доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация за 

резултатите от дейността й; 

4. материали за популяризиране на най-добрите постижения на висши 

училища, както и материали с методически характер. 

 

Чл. 88в. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) (1) При изпълнение на функциите си по 

чл. 11, ал. 1 Националната агенция за оценяване и акредитация се подпомага 

от постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол. 

(2) За извършените проверки постоянната комисия съставя констативни 

протоколи. 

(3) При констатирано неизпълнение на дадените препоръки в срок или при 

констатирано съществено нарушение на закона постоянната комисия приема 

решение, с което предлага на Акредитационния съвет да отнеме съответната 

институционална или програмна акредитация. 

(4) Акредитационният съвет се произнася по предложението по ал.3 в 

тримесечен срок от неговото постъпване с решение, с което потвърждава или 

отнема акредитацията. 

(5) Решението за отнемане на акредитацията съдържа: 

1. мотиви за отнемането на акредитацията и препоръки, чието изпълнение от 

страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова 

процедура; 

2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и 

подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска 

откриване на нова процедура, като този срок не може да бъде по-дълъг от 18 

месеца. 

(6) (Изм.- ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решенията по ал.5 

могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 


