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ДОКЛАД
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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
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 одобряване на Наредба 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, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища и Постановление № 150 на МС от 26.07.2010 г. за

изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища.
Министерството на образованието и науката в качеството си на национален
координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации разработи
проект на Наредба 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, като част от процеса на
транспонирането на Директива 2013/55/ЕО в българското законодателство.
Проектът на Наредба 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, въвежда разпоредбите
на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014
година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО на
1 юли 2016 г. и разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно признаването на професионалните квалификации и на Директива
2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение
на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и
на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством
Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ, L 354/132
от 28.12.2013 г.). Регламентът установява принципа, че правната сила на електронен
подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма или че
не отговоря на изискванията за квалифицирания електронен подпис. Отпадането на
изрично използване на квалифициран електронен подпис изпълнява посочения
принцип. Освен отпадане на необходимостта от притежаване на квалифициран подпис
отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични
ограничения, като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване
на конкретен браузър и т.н. В резултат на това значително ще се разшири кръгът на
лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по
електронен път услуга. Предложеното допълнение в чл. 6, ал. 9 в Наредбата е свързано
със създадената от Националния център за информация и документация технологична
възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява

автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай
прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо. С редакцията се
прецизира уредбата, прилагана при подаване на заявление по електронен път.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
обучение
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Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014
година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО на 1
юли 2016 г. По този начин се опростява процедурата по признаване на чуждестранни
дипломи за висше образование, като отпада изискването за заверка с апостил на
дипломи за висше образование и академични справки, издадени от висшите училища в
държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. С
предложеното изменение в чл. 8, ал. 1, т. 2 и 5 документите, издадени от висшите
училища извън страните членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия,
Лихтенщайн и Швейцария, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с
разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в
която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите,
преводите и заверките на документи и други книжа. Документите по ал. 1, т. 2 и 5, с
изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в
страните членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария,
трябва да бъдат придружени с превод на български език от заклет преводач.
Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по чл. 8, ал. 1, т. 7,
представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.
Приложена е финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, тъй
като проектът на Постановление няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Проектът на Постановление е публикуван на интернет страницата на МОН
заедно с доклада към него на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
Проектът на Постановление за одобряване на проект на Наредба 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, е съгласуван в Работна група 16 „Образование, взаимно
признаване на професионални квалификации и научни изследвания“.
Материалите са съгласувани в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет
да приеме проекта на Постановление за одобряване на Наредба 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, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища и Постановление № 150 на МС от 26.07.2010
г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища.
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