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допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

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 внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е създаден с Постановление №
277 на Министерския съвет от 2013 г. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет
към министъра на образованието и науката. ЦРЧР администрира, насърчава, консултира,
организира и координира участието на Република България в Програма "Еразъм +" на
Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и в нейните

съпътстващи хоризонтални програми и дейности, в Програма "Европейски корпус за
солидарност", както и в други европейски и международни образователни програми и
инициативи.
„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта
и спорта. Програма „Еразъм+“ е разработена с цел да подпомага усилията на държавите по
програмата да оползотворяват ефективно потенциала на европейския талант и социални
активи в перспективата на ученето през целия живот, посредством предоставяне на
подкрепа за формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на
образованието, обучението и младежта. Освен това програмата разширява възможностите
за сътрудничество и мобилност с държавите партньори, по-специално в областите на
висшето образование и младежта.
Настоящото изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Центъра за развитие на човешките ресурси, приет с Постановление № 277 на Министерския
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2014 г. и бр. 61 от 2016
г. доп., бр. 51 от 28.06.2019 г.) се предлага във връзка с дейностите по „Еразъм+“, свързани
с младежта, които присъстват във всяка от ключовите дейности по Програмата.
Идентифицирана е необходимостта от създаване на допълнителна длъжност „заместникизпълнителен директор“ с ресори „Младеж“ и „Спорт“, която да подпомага дейността на
изпълнителния директор при администриране и управлението на дейностите от Програма
„Еразъм +“, както и с администрирането на Програма "Европейски корпус за солидарност".
Ресорите на заместник-изпълнителния директор, предложени в проекта на акт, се
определят като ключови на национално ниво, както и на ниво Европейски съюз.
Младежките политики, както и средствата, насочени в подкрепа за качествено образование
и обучение и за социално сближаване се надграждат, допълват и актуализират текущо,
което е допълнителен мотив за създаването на отделна длъжност, подпомагаща
изпълнителния директор в проследяването и прилагането на тези политики.
Съгласно чл. 9 от Закона за младежта, министърът на младежта и спорта координира
дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт в изпълнение
на политиката за младежта, взаимодейства с младежките организации при осъществяването
на държавната политика за младежта, ръководи, организира и координира програми и
проекти в областта на младежта. В чл. 4 от Устройствения правилник на Министерството
на младежта и спорта са посочени правомощията на министъра, като още в. т. 1 записано,
че провежда единната държавна политика в областта на младежта и спорта.
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Необходимостта от координация между отделните институции по общи теми, следва
да бъде и организационно подкрепена. Имайки предвид законовата делегация в чл. 9 от
Закона за младежта, както и правомощията на министъра на младежта и спорта, посочени в
Устройствения правилник на министерството е и допълнението в чл. 7, ал. 2, съгласно което
заместник-изпълнителният директор се назначава от изпълнителния директор по
предложение на министъра на младежта и спорта.
В проекта на Постановление са предвидени и изменения в Устройствения правилник
на ЦРЧР, засягащи числеността на администрацията, при съобразяване на § 16, ал. 1 и 2 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона
за администрацията. Компенсираните промени в щатните разписания са с цел подпомагане
на дейността на дирекция „Проверки на място и мониторинг“ и на дирекция "Селекция,
договориране и отчитане“ в Центъра за развитие на човешките ресурси.
Проектът на Постановление предвижда изменения и в Постановление № 277 на
Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси с
цел синхронизиране на текстовете, свързани с общата численост на персонала и с
новосъздадената фигура на заместник-изпълнителен директор на Центъра с приетия със
същото Постановление Правилник за устройството и дейността на ЦРЧР.
С проекта на Постановление се предлагат изменения в Устройствения правилник на
Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския
съвет от 2013 г., както и в Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за
определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието
и науката. Посочените актове са изменени единствено в частта, свързана с числеността на
персонала с цел осигуряване на три щатни бройки за ЦРЧР, две от Министерството на
младежта и спорта и една от регионалните управления на образованието (РУО) второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката.
Определената в Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. численост на
персонала на РУО се намалява с още 3 щатни бройки, предназначени за Фонд "Научни
изследвания", който към момента разполага с 12 щатни бройки. Фонд „Научни
изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване
и развитие на научните изследвания, както и да осигурява финансова подкрепа за
осъществяването на научни изследвания на световно ниво и развитие на научен капацитет
в Република България, свързани със създаването на нови научни знания, българската
история, език, култура и национална идентичност, насърчаването развитието на
природните, техническите, хуманитарните и обществените науки и решаването на
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проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията,
обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето. Имайки
предвид дейностите, които фондът изпълнява, както и функциите му при формирането и
реализирането на националната политика в областта на научните изследвания,
предоставените му щатни бройки следва да бъдат увеличени. Предвиденото увеличение на
щатните бройки на фонда на 15 бр. ще осигури нормалното функциониране на ФНИ и ще
даде възможност на структурата да осигурява финансова подкрепа на повече проекти и
дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското
право.
За предложения проект на постановление е приложена финансова обосновка по
Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.
В съответствие с чл. 20 от Закона за нормативните актове е извършена предварителна
частична оценка на въздействието на проекта на нормативен акт, която е съгласувана с
администрацията на Министерския съвет по реда на чл. 30б от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, по проекта
на акт ще се проведе публично обсъждане, като проектът на постановление, докладът към
него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет от
съгласуването на оценката ще бъдат публикувани на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации за
срок от 30 дни. Направените бележки и предложения ще бъдат отразени съгласно
приложената към доклада справка.
Материалите ще бъдат съгласувани по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със
справка за приетите и неприетите предложения и бележки, както и съображения за това, ще
бъдат приложени към настоящия доклад.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове предложените
промени нямат отношение към правото на Европейския съюз.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет да
приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката
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