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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка

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 Наредбата за условията и реда за
издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на
територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга държава членка.
Предложените промени отразяват и инкорпорират в Наредбата одобрените с
Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. мерки за трансформация на модела на
административно

обслужване

и

по-конкретно

мерките

за

привеждане

на

административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс,

Закона за администрацията и Закона за електронното управление. Предвидените промени
в Наредбата са крачка съм облекчаване на административните процедури и режими за
гражданите и намаляване на административните тежести при тяхната трудова мобилност.
Основният фокус на предлаганите изменения попада върху осигуряване на
качествено обслужване, обслужване на едно гише, намаляване на удостоверенията, които
изисква администрацията и прилагане на т.нар. служебно начало. Отчетени са и случаите,
при които възниква необходимост от нормативно закрепване на изискуеми данни и
документи, с цел яснота и предвидимост на дейността на администрацията по отношение
на гражданите. Измененията привеждат нормативната уредба в унисон развитието на
информационното общество, с което стават налични все повече официални бази данни,
където компетентните органи могат директно да проверят автентичността на даден
образователен документ – официални регистри, бази данни на институции за висше
образование, развитие на мрежата от Националните информационни центрове за
академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и др. Актуализацията на нормативната
уредба се изразява в привеждане на нормите в съответствие с понятията за
административно обслужване, с принципа на служебно събиране на доказателства,
регламентиран в чл. 36 от АПК и с изискването за еднократно събиране и създаване на
данни и служебно уведомяване, предвидени в чл. 2 и чл. 3 от ЗЕУ. По-конкретно в
премахване на изисквания за представяне на документи, за които има публични регистри
или законът предвижда служебно снабдяване, както и изчерпателност на нормативните
изисквания за представяне на документи, с които се доказват изисквания, които не са
нормативно установени.
Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32,
ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
като получените становища са отразени в приложената справка.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
В съответствие с чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проекта на
Постановление

на

Министерския

съвет

е

приложена

необходимата

частична

предварителна оценка на въздействието, която предхожда изработването на всеки проект
на подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет не е свързан с прилагането на
европейското законодателство, поради което не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с правото на Европейския съюз.

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 целесъобразните предложения са отразени.
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 проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република
България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
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