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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ, бр. 35 от
02.05.2017 г.)

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 внасяме за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.
Новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ е приета с
Постановление № 82 на Министерския съвет от 26 април 2017 г.
В член единствен на посоченото Постановление се приема новата Наредба, а с
параграф единствен от Заключителната разпоредба на същото ПМС се отменя досега
действалата Наредба със същото наименование (приета с ПМС № 75/1996 г.).
В съответствие със Закона за нормативните актове (ЗНА) параграфът от ПМС №
82/2017 г., с който се отменя досега действалата наредба, влиза в сила 3 дни след
обнародването на акта, т.е. на 6 май 2017 г. Така, от 6 май 2017 г. досега действалата
Наредба не се прилага.

1

Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на новоприетата
Наредба, тя влиза в сила от учебната 2018-2019 г., с цел висшите училища да имат
достатъчно време да се подготвят и да променят, където е необходимо, учебните си
планове и програми, за да стартират обучение в съответствие с новоприетите нормативни
изисквания.
Параграф 5 от ПЗР на новоприетата Наредба посочва, че „студентите, приети в
юридически факултети на висшите училища преди влизането в сила на тази наредба,
завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали
към момента на приема им“. Налице е обаче известна юридическа непрецизност във
формулировките, тъй като ПМС № 82/2017 г. отменя досега действащата Наредба, но в
същото време с новоприетата Наредба се удължава действието на определени разпоредби
от отменената, отнасящи се до организацията на учебния процес, учебните планове и
програми. В същото време тези разпоредби ще влязат в сила тогава, когато влезе в сила
новата наредба. С цел избягване на неясноти в тълкуването и прилагането на правната
уредба е наложително да се направи изменение в ПМС № 82/2017 г. и изрично да се
посочи, че отменената наредба продължава да се прилага в своята цялост, а не само по
отношение на учебните програми на вече приетите студенти, до датата на влизане в сила
на новоприетата.
Удължаването на действието на отменената наредба се налага и поради
комплексния характер на регулацията на приема и обучението във висше образование. С
Решение № 236 от 27 април 2017 г., на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето
образование, Министерският съвет е утвърдил броя на приеманите за обучение студенти и
докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през
учебната 2017-2018 година. С това решение се утвърждава прием на студенти в задочна
форма на обучение по специалност „Право“ в няколко висши училища. Процедурата по
техния прием и процесът на тяхното обучение трябва да се осъществят по вече отменената
наредба, тъй като новоприетата не предвижда възможност за обучение в задочна форма.
Това е съществена причина, налагаща продължаване на действието на отменената наредба
до влизане в сила на новоприетата и следващото от това изцяло преуреждане на условията
и реда за прием и обучение на студентите по специалност „Право“.
Към предложения проект на акт е приложена необходимата финансова обосновка
за актове, които няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния
бюджет, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което
не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право.
Проектът е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като направените бележки и
предложения са отразени в приложената справка-таблица.
Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на акт
заедно с доклада и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на
интернет страницата на Министерство на правосъдието, както и на Портала за обществени
консултации към Министерския съвет.
Предвид необходимостта от продължаване на отменената наредба в нейната
цялост и уреждане в спешен порядък на обучението на студентите по право до
влизането в сила на новата Наредба от учебната 2018 – 2019 г., на основание чл. 26, ал.
4 от ЗНА, е определен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.
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Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. за
приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (обн., ДВ,
бр. 35 от 02.05.2017 г.).
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