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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба
за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на
обучение във висшите училища

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за държавните изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите училища.
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование, Министерският съвет
утвърждава държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение.
Действащата към момента Наредба е приета през 2004 година и от тогава не е
актуализирана. Пандемията от КОВИД-19, както и съвременните тенденции в областта на
дигиталните технологии, в съчетание със стратегически документи на национално и европейско
ниво, обуславят необходимостта от осъвременяване на нормативната рамка за провеждане на
дистанционна форма на обучение.

Във връзка с това със заповед на министъра на образованието и науката беше сформирана
работна група, която разработи проект на наредба в съответствие с всички съвременни
изисквания, и в състава на която влизат представители на:


Министерството на образованието и науката;



Висшите училища (Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“; Русенския университет „Ангел
Кънчев“; Стопанска академия „Димитър А. Ценов“; Софийския университет „Св.
Климент Охридски“; Техническия университет – София);



Националния център за дистанционно обучение.

Проектът на наредба е съгласуван и с Националната агенция за оценяване и акредитация,
която се предвижда да оценява дистанционната форма на обучение на два етапа – оценяване на
равнището на средата в съответното висше училище и оценяване на възможностите за
провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или
специалност от регулираните професии.
С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната
форма на обучение във висшите училища на Република България. Предвижда се, освен за
придобиване на степен на висше образование, висшите училища да могат да организират
дистанционна форма на обучение и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше
образование, както и за продължаващо и допълнително обучение по професионално
направление, специалност от регулираните професии или по професионално направление,
съответстващо на учебен предмет или модул от училищната подготовка, за които са получили
програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.
С оглед степента на информационно и технологично осигуряване при осъществяване на
дистанционна форма на обучение средата за нейното провеждане се класифицира в четири
равнища, които са свързани и с правото за провеждане на обучение за придобиване на
съответните степени за висше образование. Регламентира се и възможността за дистанционно
провеждане на семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни
работи.
Висшите училища следва да осъществяват дистанционна форма на обучение на базата на
съответна среда за дистанционно обучение – част от информационната им инфраструктура,
която включва:
1. вътрешни правила за организация, провеждане и развитие на дистанционно и
електронно обучение;

2. научно-преподавателски, административен и технически състав с компетентности в
областта на дистанционното и електронното обучение;
3. специално създадено към висшето училище обслужващо звено за дистанционно
обучение;
4. стандарти и процедури за проектиране, създаване и лицензиране на електронни учебни
дейности и ресурси в съответствие с методика, специфична за електронното и дистанционно
обучение, и съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
5. електронни учебни и административни дейности;
6. хранилище на електронни учебни курсове, дейности и ресурси, включително на
електронни тестови единици и тестове;
7. системи за управление на електронно базирани оценявания и финални изпитвания с
установяване на опити за плагиатство и със съхраняване на изпитни данни и студентски работи
в електронен архив поне за 5 години;
8. система за идентификация на студентите и контрол на съответните процедури – в
случаите на електронно провеждане на изпити и оценяване;
9. софтуерни платформи за дистанционно обучение с възможности за синхронно и
асинхронно обучение и отдалечен оторизиран постоянен достъп на обучавани, преподаватели и
администратори.
Регламентира се изискване висшите училища да изграждат, поддържат и развиват своя
информационна инфраструктура с цел създаване, съхраняване, използване и разпространяване
на информационни и образователни продукти – резултати от дейността на съответната
институция.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради
което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение 2.1. към чл. 35, ал.
1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата
администрация.
Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл.
32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
като получените бележки и предложения са включени в справка за отразяването им.
Проектът на Постановление 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 е приложена справка за получените предложения.

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага изготвянето
на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният проект на акт не
въвежда норми от правото на Европейския съюз.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да разгледа
и приеме предложения проект на Постановление.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

