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Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности
от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности
от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за
висшето

образование,

внасям

за

разглеждане

проект

на

Постановление

на

Министерския съвет за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване
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на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по
специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната
професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование, Министерският
съвет утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалностите от регулираните професии. В Сектор XIV „Професии в областта на
архитектурата и строителството” на Решение № 273 от 6 април 2012 г. за изменение и
допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Списъка на регулираните професии в Република България е професията „инженер в
инвестиционното проектиране”.
Към момента не са приети държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалностите, които водят до упражняване на цитираната професия.
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
европейски изисквания, и в състава на която влизат представители на:
• Министерството на образованието и науката (в т.ч. и експерт от
дирекцията, изпълняваща функции на национален координатор по
регулираните професии);
• Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (като орган,
компетентен да взема решения по даване/признаване на право за
упражняване на съответната професия, съгласно Решение № 273 от 6
април 2012 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните
професии в Република България);
• Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА);
• Висшите училища, обучаващи студенти по специалности, водещи до
упражняването на регулираната професия „инженер в инвестиционното
проектиране”: Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”,
Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София, Висшето
транспортно училище „Тодор Каблешков” – София, Нов български
университет – София, Университета по архитектура, строителство и
геодезия – София. Допълнително в дейността на работната група са
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привличани доказани професионалисти и от други висши училища
(Академия на Министерството на вътрешните работи, Технически
университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет
– София).
В резултат на проведените заседания и обсъждания в рамките на работната
група са изготвени проекти на наредби за държавни изисквания за придобиване на
висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и
„магистър”, в които са обособени раздели съобразно различните части на
инвестиционния проект. Проектите на наредби за придобиване на висше образование в
областта на инвестиционното проектиране са разработени на базата на актуалните
световни тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на Закона
за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други
подзаконови нормативни актове, свързани с тази сфера. Отделните раздели са
разработени съобразно частите на инвестиционния проект и свързаните с тях
предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране.
В проектите на наредби е включена разпоредба (чл. 4, ал. 2 в Наредбата за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„бакалавър” и чл. 4, ал. 5 в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на
висше

образование

на

образователно-квалификационна

степен

„магистър”

по

специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”),
която осигурява възможност за обучение по индивидуален учебен план, в съответствие
с чл. 26, ал. 8, т. 6 и чл. 42, ал. 9, т. 4 от Закона за висшето образование.
Дейността на работната група бе силно затруднена от възникналите проблеми,
свързани с разпоредбата на чл. 7 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното

проектиране,

според

която

лицата,

получили

дипломи

от

акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект“, „ландшафтен
архитект“, „урбанист“, „строителен инженер“ или „инженер“ с образователноквалификационна

степен

„магистър“,

притежават

ограничена

проектантска

правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на
устройственото планиране и инвестиционното проектиране след вписването им в
регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната
камара. Големият брой инженерни специалности и спецификата им предполага
възможност лица, които не притежават необходимата подготовка (например завършили
са бакалавърска програма в професионално направление 2.2. „История и археология“ и
са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално
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направление

5.7.

„Архитектура,

строителство

и

геодезия“

с

професионална

квалификация „строителен инженер“) да упражняват професия, която е от обществена
значимост и е от съществено значение за живота и здравето на хората. По тази причина
в чл. 4, ал. 6 от проекта на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър” е включен текст,
уточняващ, че лицата, придобили образователно-квалификационна степен „магистър” в
съответствие с разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б“ и б. „в“, имат право да
кандидатстват за ограничена проектантска правоспособност само, в случай че в
учебното съдържание са включени групите дисциплини/дисциплини, определени в
държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по съответната част от инвестиционния проект. Също така считаме за
целесъобразно да бъде обмислена възможността за прецизиране на разпоредбата на чл.
7 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране,
като Министерството на образованието и науката потвърждава готовността си за
съдействие при разрешаването на възникналия казус в рамките на своите компетенции.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе
до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е
изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение 2.2. към чл. 35, ал.
1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата
администрация.
Проектът на Постановление с проектите на наредби са публикувани на интернет
страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени
консултации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето
образование, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да приеме
Постановление за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на
висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по
специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
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образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната
професия „инженер в инвестиционното проектиране”.

МЕГЛЕНА КУНЕВА
Заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката
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