Предложения за изменения и допълнения на
закони в област Образование –
§ 35, 80, 117, 118, 121 и 124 от проекта на Закон за изменение и допълнение на
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Предложения за промени:

§ 35. Закон за висшето образование
Съществуващ текст
Чл. 6. (1) Висшето училище е юридическо лице
с предмет на дейност:
1. подготовка на специалисти, способни да
развиват и прилагат научни знания в различните
области на човешката дейност;
2. повишаване квалификацията на специалисти;
3. развитие на науката, културата и
иновационната дейност.
(2) Висшето училище може да развива научнопроизводствена, художествено-творческа,
спортна и здравна дейност в съответствие със
спецификата си, както и стопанска дейност,
свързана с основната дейност на висшето
училище по ал. 1 и реализацията на създаваните
от него научноизследователски резултати и
други обекти на интелектуална собственост.
(3) Учебната, научната, художественотворческата и друга дейност, съответстваща на
спецификата на висшето училище, се осигурява
от висококвалифициран преподавателски,
научно-преподавателски, изследователски или
художествено-творчески състав, наричан понататък "академичен състав".
(4) Висшето училище осигурява качеството на
образованието и научните изследвания чрез
вътрешна система за оценяване и поддържане на
качеството на обучението и на академичния
състав, която включва и проучване на
студентското мнение най-малко веднъж за
учебна година.
(5) Целта на системата по ал. 4 е да контролира,
поддържа и управлява качеството на
образованието в предлаганите области на
висшето образование и професионални
направления, както и на академичния състав.
Функциите и структурата на системата за
поддържане на качеството по ал. 4, както и
редът за проучване на студентското мнение и
начинът на оповестяване на резултатите от него
се уреждат в правилника за дейността на
висшето училище.

Предложение за промяна
няма промени
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Предложение за промяна
нова (6) Висшите училища и организациите по
чл. 47, ал. 1 са длъжни при предоставянето на
обществени и административни услуги и в
отношенията си със студентите, докторантите и
специализантите да извършват
административно обслужване при спазване на
принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в
Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.

…
Чл. 10. (1) Държавен орган за осъществяване на
националната политика във висшето
образование е министърът на образованието и
науката.

няма промени

(2) Министърът на образованието и науката:
няма промени
1. прави предложения пред Министерския съвет
по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 11, като предложенията по т.
2 и 3 за откриване и преобразуване на висши
училища, техните основни звена и филиалите, с
изключение на откриването на институт и на
поделение на висше училище в чужбина, се
правят след положителна оценка на съответния
проект от Националната агенция за оценяване и
акредитация;
2. осъществява функции по координацията на
взаимоотношенията между автономните висши
училища и държавата;
3. организира поддържането на информационна
система, която съдържа:
а) регистър на висшите училища, в който се
вписват данни относно техните основни звена,
филиали и откритите от тях професионални
направления и специалности, както и
информация за оценките и препоръките от
процедурите за акредитация и за оценяване на
проект и за констатациите и препоръките от
следакредитационното наблюдение и контрол;
б) регистър на академичния състав на висшите
училища на основен и допълнителен трудов
договор;
в) регистър на всички действащи и прекъснали
студенти и докторанти по степени на обучение и
по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и
докторанти;
д) регистър на банките, отпускащи кредити по
Закона за кредитиране на студенти и

а) публичен регистър на висшите училища, в
който се вписват данни относно техните
основни звена, филиали и откритите от тях
професионални направления и специалности,
както и информация за оценките и препоръките
от процедурите за акредитация и за оценяване
на проект и за констатациите и препоръките от
следакредитационното наблюдение и контрол;
б) регистър на академичния състав на висшите
училища на основен и допълнителен трудов
договор;
в) публичен регистър на всички действащи и
прекъснали студенти и докторанти по степени
на обучение и по професионални направления;
г) публичен електронен регистър на
завършилите студенти и докторанти, който
съдържа информация и за издадените дипломи
за завършена образователно- квалификационна
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докторанти;

Предложение за промяна
степен на висшето образование, специалност и
професионална квалификация;
д) регистър на банките, отпускащи кредити по
Закона за кредитиране на студенти и
докторанти;

4. организира признаването и легализацията на
дипломите на лицата, завършили висше
образование в чужбина, включително и на
дипломите за придобита степен, съответстваща
на образователната и научна степен "доктор";
5. назначава временно изпълняващ длъжността
ректор на новооткрити държавни висши
училища до провеждането на изборите, но за не
повече от 6 месеца;
6. назначава временно изпълняващ длъжността
ректор за срок не по-дълъг от шест месеца:
а) след изтичане на срока по чл. 24, ал. 4;
б) при допуснато нарушение по чл. 31, ал. 2,
установено с констативен протокол;
в) при предсрочно прекратяване на мандата по
чл. 31, ал. 3;
г) когато по отношение на ректора на висшето
училище бъде установено плагиатството в
научните трудове, въз основа на които е
придобита научна степен или е заета
академична длъжност, или когато ректорът не
изпълни правомощията си да освободи от
длъжност по реда на чл. 58, ал. 1, т. 4 лице, за
което е констатирано плагиатство по
законоустановения ред;
7. упражнява контрол върху висшите училища и
организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на
този закон, като за извършените проверки в
едномесечен срок се съставя констативен
протокол с препоръки и срок за отстраняване на
допуснатите закононарушения; при
неизпълнение на препоръките в посочения срок
министърът на образованието и науката прави
предложение пред Националната агенция за
оценяване и акредитация за отнемане на
акредитацията; информация за извършените
проверки и за резултатите от тях се публикува
на интернет страниците на Министерството на
образованието и науката и на висшето училище;
8. упражнява контрол върху висшите училища и
организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на
изискванията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България при
условия и по ред, определени в него;
информация за извършените проверки и за
резултатите от тях се публикува на интернет
страниците на Министерството на

няма промени
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образованието и науката и на висшето училище,
съответно научната организация.

Предложение за промяна

7. упражнява контрол върху висшите училища и
организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на
този закон, като за извършените проверки в
едномесечен срок се съставя констативен
протокол с препоръки и срок за отстраняване на
допуснатите закононарушения; при
неизпълнение на препоръките в посочения срок
министърът на образованието и науката прави
предложение пред Националната агенция за
оценяване и акредитация за отнемане на
акредитацията информация за извършените
проверки и за резултатите от тях се публикува
на интернет страниците на Министерството на
образованието и науката и на висшето училище.

7. упражнява контрол върху висшите училища и
организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на
този закон, включително на задълженията,
които са предвидени в чл. 6, ал. 6 от него, като
за извършените проверки в едномесечен срок се
съставя констативен протокол с препоръки и
срок за отстраняване на допуснатите
закононарушения; при неизпълнение на
препоръките в посочения срок министърът на
образованието и науката прави предложение
пред Националната агенция за оценяване и
акредитация за отнемане на акредитацията
информация за извършените проверки и за
резултатите от тях се публикува на интернет
страниците на Министерството на
образованието и науката и на висшето училище.
нова (3) Регистърът по ал. 2, т. 3, буква „а” се
води при спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
нова (4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичните електронни регистри по
ал. 2, т. 3 или на които са необходими данни,
налични в публичните електронни регистри,
приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистъра обстоятелства и данни.

Чл. 11. (1) Специализиран държавен орган за
оценяване, акредитация и контрол на качеството
на дейностите по чл. 6 е Националната агенция
за оценяване и акредитация към Министерския
съвет.
(2) Националната агенция за оценяване и
акредитация е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в София.
(3) Националната агенция за оценяване и
акредитация осъществява дейността си в
съответствие с този закон и по правилник,
утвърден от Министерския съвет.
(4) Националната агенция за оценяване и
акредитация осъществява следакредитационно

няма промени
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наблюдение и контрол върху:
1. способността на институцията и на нейните
основни звена и филиали да осигуряват високо
качество на образованието и научните
изследвания чрез вътрешна система за
оценяване и поддържане на качеството;
2. изпълнението на дадените при оценяването и
акредитацията препоръки;
3. спазването на капацитета на висшето
училище, на капацитета на професионалните
направления и на специалностите от
регулираните професии.
(5) При констатирани в резултат на проведено
следакредитационно наблюдение и контрол по
ал. 4, неизпълнение в срок на препоръки,
посочени в решението за акредитация на
акредитационния съвет или на съответните
постоянни комисии по области на висшето
образование, неспазване на критерии за
прилагане на вътрешната система за оценяване
и поддържане на качеството на обучението или
при констатирани нарушения на закона
Националната агенция за оценяване и
акредитация:
1. намалява акредитационната оценка,
съответно срока на акредитация на висшето
училище или на неговите професионални
направления;
2. намалява образователния капацитет на
висшето училище или на професионалното
направление;
3. отнема институционалната и/или програмната
акредитация за определен срок.

Предложение за промяна

(6) Националната агенция по оценяване и
акредитация осъществява следакредитационно
наблюдение и контрол планово, по ред,
определен в правилника за дейността на
Националната агенция за оценяване и
акредитация или по предложение на министъра
на образованието и науката за отнемане на
акредитацията по чл. 10, ал. 2, т. 7.

(6) Националната агенция по оценяване и
акредитация осъществява следакредитационно
наблюдение и контрол планово, по ред,
определен в наредбата по чл. 81, ал. 8 или по
предложение на министъра на образованието и
науката за отнемане на акредитацията по чл. 10,
ал. 2, т. 7.

…
Чл. 81. (1) Процедура за акредитация или
процедура за оценяване на проект се открива за:
1. институционална акредитация - по искане на
висшето училище и/или на министъра на
образованието и науката;
2. програмна акредитация на:
а) специалностите от регулираните професии и
б) професионални направления - по искане на

няма промени

5 / 32

Съществуващ текст
Предложение за промяна
висшето училище и/или на министъра на
образованието и науката;
в) докторски програми от регулираните
професии и
г) останалите докторски програми - по искане на
висшите училища, организациите по чл. 47, ал. 1
и/или на министъра на образованието и науката;
3. оценяване на проект за откриване на висше
училище - по искане на министъра на
образованието и науката или на учредителите
по смисъла на чл. 14, ал. 1;
4. оценяване на проект за преобразуване на
висше училище - по искане на висшето училище
или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1;
5. оценяване на проект за откриване на основно
звено и/или на филиал - по искане на висшето
училище;
6. оценяване на проект за откриване на:
а) специалност от регулираните професии и
б) професионално направление - по искане на
висшето училище.
(2) Процедурата за програмна акредитация по
ал. 1, т. 2, буква "б" в определено
професионално направление се открива
едновременно за всички висши училища, които
извършват обучение в това направление, подали
искане, по график, съгласуван със съвета на
ректорите.
(3) Процедура за програмна акредитация извън
графика по ал. 2 се открива по искане на
министъра на образованието и науката и на
висшите училища.
(4) Процедурите по ал. 1, т. 1, т. 2, букви "а" и
"в" и т. 3, 4, 5 и т. 6, буква "а" се осъществяват
от Акредитационния съвет.
(5) Процедурите по ал. 1, т. 2, букви "б" и "г" и
т. 6, буква "б" се осъществяват от постоянната
комисия по съответната област на висшето
образование.
(6) Откриването на процедура за акредитация
или за оценяване на проект по искане на
висшето училище, на организациите по чл. 47,
ал. 1 или на учредителите по чл. 14, ал. 1
започва с решение на Акредитационния съвет,
съответно на постоянната комисия, на
основание представен от заявителя докладсамооценка, съдържащ и количествена
информация по смисъла на чл. 77, ал. 2 или чл.
78, ал. 3, а в случаите на преобразуване на
специализирано висше училище във висше
училище по чл. 17, ал. 4 – и на доклад,
съдържащ оценка за изпълнението на
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изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2. В случаите на
преобразуване на висше училище по чл. 17, ал. 2
или 3 във висше училище по чл. 17, ал. 4
процедурата за оценяване на проект за
преобразуване се открива на основание доклад,
съдържащ оценка за съответствието с
изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2.
(7) При откриване на процедура за акредитация
по искане на министъра на образованието и
науката висшите училища са длъжни в срок до
два месеца от решението на Акредитационния
съвет, съответно на постоянната комисия, за
откриване на процедурата, да представят в
Националната агенция за оценяване и
акредитация доклад-самооценка, съдържащ и
количествена информация по смисъла на чл. 77,
ал. 2 или чл. 78, ал. 3.
(8) В правилника за дейността на Националната
агенция за оценяване и акредитация в
съответствие със законовите изисквания по
заявената процедура се определят фактите и
обстоятелствата, относно които заявителят
представя съответните документи и
необходимата информация.

(8) Редът и условията за провеждане на
процедурите за акредитация и за оценяване на
проект, както и за изменения в определения
капацитет се определят с наредба, приета от
министъра на образованието и науката.

(9) Разходите по процедурите за акредитация и
за оценяване на проект, както и за изменения в
определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет, се
заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени
от министъра на финансите.
(10) Оценката по ал. 6 за изпълнението на
изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2 се извършва
въз основа на обективни наукометрични
показатели, включващи брой публикувани и
реферирани научни статии в международните
бази-данни, брой подадени заявки за
международни патенти, брой цитати в
реферирани и индексирани списания от други
автори в международните бази-данни, по
критерии, при условия и по ред, определени с
акта по чл. 17, ал. 4, т. 2.

няма промени

…
Чл. 90. (1) Държавното висше училище съставя,
изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(2) В рамките на общия бюджет академичният
съвет ежегодно утвърждава бюджет на
основните звена и филиалите на висшето
училище, който се публикува, включително и на
интернет страницата на висшето училище.
Бюджетът на основните звена и филиалите на
висшето училище се формира при спазване на
ал. 6.

няма промени
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Предложение за промяна

(3) В приходната част на бюджета на висшето
училище постъпват:
1. трансфери от държавния бюджет;
2. финансова помощ от общините;
3. дарения, завещания, наследства, спонсорство;
4. собствени приходи от:
а) постъпления от научноизследователска,
експертно-консултантска и художественотворческа, лечебна и спортна дейност, от права
върху интелектуална собственост, както и от
стопанска дейност, свързана с основната
дейност на висшето училище по чл. 6, ал. 1 и
реализацията на създадените от него
научноизследователски резултати и други
обекти на интелектуална собственост;
б) постъпления от такси за кандидатстване, за
обучение и приходи от обучение съгласно
разпоредбите на чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9;
в) следдипломна квалификация;
г) административни услуги за лица, които не са
студенти, чиито размери не може да надвишават
необходимите материално-технически и
административни разходи по предоставяне на
услугата;
д) други дейности, свързани с учебния процес;
5. приходи по чл. 13, ал. 2 и по чл. 89, ал. 3.

(3) В приходната част на бюджета на висшето
училище постъпват:
1. трансфери от държавния бюджет;
2. финансова помощ от общините;
3. дарения, завещания, наследства, спонсорство;
4. собствени приходи от:
а) постъпления от научноизследователска,
експертно-консултантска и художественотворческа, лечебна и спортна дейност, от права
върху интелектуална собственост, както и от
стопанска дейност, свързана с основната
дейност на висшето училище по чл. 6, ал. 1 и
реализацията на създадените от него
научноизследователски резултати и други
обекти на интелектуална собственост;
б) постъпления от такси за кандидатстване, за
обучение и приходи от обучение съгласно
разпоредбите на чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9;
в) следдипломна квалификация;
г) услуги за лица, които не са студенти, чиито
размери не може да надвишават необходимите
материално-технически и административни
разходи по предоставяне на услугата.
д) други дейности, свързани с учебния процес;
5. приходи по чл. 13, ал. 2 и по чл. 89, ал. 3.

(4) Не по-малко от 75 на сто от приходите от
няма промени
такси за обучение и от средствата от държавния
бюджет за издръжка на обучението, определени
по реда на чл. 91, ал. 2 и 3, постъпили за
обучението на студенти и докторанти по
отделно професионално направление, се
използват за финансиране на разходи за същото
професионално направление.
(5) Академичният съвет утвърждава методика за
определяне на приноса на отделните основни
звена и филиали за осъществяване на
обучението по всяко професионално
направление за целите на разпределението на
получените приходи от такси за обучение и на
средствата от държавния бюджет за издръжка на
обучението.
(6) Академичният съвет утвърждава
разпределение на получените приходи от такси
за обучение и на средствата от държавния
бюджет за издръжка на обучението между
основните звена и филиалите в съответствие с
ал. 4 и методиката по ал. 5.
(7) Приходната и разходната част на бюджета се
съставя по класификацията на приходите и
разходите на държавния бюджет.
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(8) В сроковете на представяне на годишния
финансов отчет висшето училище публикува,
включително и на интернет страницата на
висшето училище, отчет за изпълнението на
приходната и разходната част на бюджета по
класификацията на приходите и разходите на
държавния бюджет.
(9) Превишаването на приходите над разходите
в края на годината преминава като наличност в
бюджета на висшите училища за следващата
година.
(10) Министърът на образованието и науката
дава методически указания по разработването
на методиката по ал. 5 и на разпределението по
ал. 6.

Предложение за промяна

§ 4д от допълнителните разпоредби

нова 11. "Административни услуги" и
"Обществени услуги" по смисъла на този закон
имат значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.

§ 80. Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 18. (1) Договорът за кредит се сключва въз
основа на искане от студента или докторанта,
към което се прилагат следните документи:
1. копие на документ за самоличност;
2. документ по чл. 10, ал. 3 ;
3. декларация, че отговарят на изискването на
чл. 3, ал. 1, т. 3 ;
4. други документи, предвидени в типовия
договор по чл. 7.

Чл. 18. (1) Договорът за кредит се сключва въз
основа на искане от студента или докторанта,
към което се прилагат следните документи:
3. декларация, че отговарят на изискването на
чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 3;
4. други документи, предвидени в типовия
договор по чл. 7.

§ 117. Закона за предучилищното и училищното образование
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 28. (1) Детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие
осъществяват своята дейност въз основа на
принципа на автономията и в съответствие с
нормативните актове, като:
1. определят свои политики за развитието си в
съответствие със законите на страната;
2. уреждат устройството и дейността си в
правилник в съответствие с този закон и
подзаконовите актове по прилагането му;
3. избират организацията, методите и средствата
на обучение за осигуряване на качествено
образование;
4. определят свои символи и ритуали в

Чл. 28. (1) Детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие
осъществяват своята дейност въз основа на
принципа на автономията и в съответствие с
нормативните актове, включително при
спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в
Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията,
като:
1. определят свои политики за развитието си в
съответствие със законите на страната;
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съответствие с принципите на националната
идентичност и култура, както и свое
униформено облекло и други отличителни
знаци;
5. участват в национални и международни
програми и проекти, подпомагащи дейности в
областта на образованието.
(2) Автономията на училищата включва и
правото да определят профилите и професиите,
както и самостоятелно да избират и съставят
свои учебни планове, да разпределят учебната
програма в зависимост от потребностите на
учениците, да определят учебните предмети и
да разработват учебните програми в случаите,
предвидени в този закон.

Предложение за промяна
2. уреждат устройството и дейността си в
правилник в съответствие с този закон и
подзаконовите актове по прилагането му;
3. избират организацията, методите и средствата
на обучение за осигуряване на качествено
образование;
4. определят свои символи и ритуали в
съответствие с принципите на националната
идентичност и култура, както и свое
униформено облекло и други отличителни
знаци;
5. участват в национални и международни
програми и проекти, подпомагащи дейности в
областта на образованието.
(2) Автономията на училищата включва и
правото да определят профилите и професиите,
както и самостоятелно да избират и съставят
свои учебни планове, да разпределят учебната
програма в зависимост от потребностите на
учениците, да определят учебните предмети и
да разработват учебните програми в случаите,
предвидени в този закон.

…
Чл. 141. (1) Изискванията към съдържанието на
документите за завършен клас, етап или степен
на образование се определят с държавния
образователен стандарт за информацията и
документите.
(2) В документите за завършен етап от степента
на образование, за завършено образование, за
придобита степен на професионална
квалификация, както и за завършено
професионално обучение се посочва
съответното ниво от Националната
квалификационна рамка и от Европейската
квалификационна рамка.

няма промени

(3) Министърът на образованието и науката
организира създаването и воденето на
информационен регистър за документите за
завършено основно образование, средно
образование и/или степен на професионална
квалификация.

(3) Министърът на образованието и науката
организира създаването и воденето на публичен
информационен регистър за документите за
завършено основно образование, средно
образование и/или степен на професионална
квалификация.
нова (4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 3 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър по ал. 3, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
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Предложение за промяна
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

…
Чл. 229. (1) Министърът на образованието и
няма промени
науката организира създаването и поддържането
на информационен регистър на одобрените
програми за обучение за повишаване
квалификацията на педагогическите
специалисти.
(2) Министърът на образованието и науката
може да организира поддържането на регистъра
чрез свое специализирано обслужващо звено.
(3) Обстоятелствата, които се вписват в
регистъра по ал. 1, се определят с държавния
образователен стандарт за статута и
професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически
специалисти.
(4) Регистърът се публикува на официалната
интернет страница на Министерството на
образованието и науката.
нова (5) Регистърът по ал. 1 се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
нова (6) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в информационния регистър по ал. 1
или на които са необходими данни, налични в
информационния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
…
Чл. 231. (1) Производството за одобряване на
програмите за обучение за повишаване
квалификацията на педагогическите
специалисти започва по писмено заявление на
лицата по чл. 230.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:

няма промени
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1. данни за юридическото лице – наименование
(фирма), седалище и адрес на управление,
единен идентификационен код или код по
БУЛСТАТ;
2. наименование на програмата за обучение за
повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти;
3. описание на материално-техническите и
информационните ресурси, с които се гарантира
качествено провеждане на обучението.

Предложение за промяна

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. програма за обучение за повишаване
квалификацията на педагогическите
специалисти;
2. списък на обучителите с приложени
професионални автобиографии и документи за
образование и квалификация, декларации,
удостоверяващи съгласието на лицата да
провеждат обучението, както и най-малко три
референции за всеки от обучителите;
3. документ, удостоверяващ прилагането на
сертифицирана система за управление на
качеството.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. програма за обучение за повишаване
квалификацията на педагогическите
специалисти;
2. списък на обучителите с приложени
професионални автобиографии, съдържащ
данни за номер, дата и издател на документи за
образование и квалификация, декларации,
удостоверяващи съгласието на лицата да
провеждат обучението, както и най-малко три
референции за всеки от обучителите;
3. документ, удостоверяващ прилагането на
сертифицирана система за управление на
качеството.

(4) Заявленията и приложените към тях
документи може да се подават всяка година от
1-во до 15-о число на месеците ноември и
април.

няма промени

…
Чл. 242. (1) Промяна на обучителите по чл. 231,
ал. 3, т. 2 може да бъде извършена след
одобрение от министъра на образованието и
науката или от оправомощено от него
длъжностно лице.

няма промени

(2) Производството за одобряване на промяната
по ал. 1 започва по заявление на лицето по чл.
230, към което се прилагат списък на новите
обучители по програмата с приложени
професионални автобиографии и документи за
придобито образование и квалификация,
декларации, удостоверяващи съгласието на
лицата да провеждат обучението, както и наймалко три референции за всеки от обучителите.

(2) Производството за одобряване на промяната
по ал. 1 започва по заявление на лицето по чл.
230, към което се прилагат списък на новите
обучители по програмата с приложени
професионални автобиографии, съдържащ
данни за номер, дата и издател на документи за
придобито образование и квалификация,
декларации, удостоверяващи съгласието на
лицата да провеждат обучението, както и наймалко три референции за всеки от обучителите.

(3) Заявленията за промяна на обучителите се
разглеждат при условията и по реда на чл. 232 и
234.
(4) Министърът на образованието и науката или

няма промени
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оправомощено от него длъжностно лице
одобрява или отказва да одобри промяната на
обучителите в 14-дневен срок от подаване на
заявлението.

Предложение за промяна

…
Чл. 251. (1) Държавната политика в областта на
предучилищното и училищното образование се
осъществява от Министерския съвет.
(2) Министърът на образованието и науката
веднъж на две години в срок до 31 март внася в
Народното събрание доклад за прилагането на
принципите и за изпълнението на целите на
предучилищното и училищното образование в
съответствие с този закон. Докладът съдържа и
план със срокове за предприемане на конкретни
действия за отстраняване на несъответствията.
(3) Министърът на образованието и науката
ръководи и координира провеждането на
държавната политика в областта на
предучилищното и училищното образование.
Министърът на образованието и науката е
специализиран орган за управление на
системата на предучилищното и училищното
образование.

няма промени

(4) Министърът на образованието и науката
упражнява контрол върху дейността на всички
институции в системата на предучилищното и
училищното образование.

(4) Министърът на образованието и науката
упражнява контрол върху дейността на всички
институции в системата на предучилищното и
училищното образование, включително контрол
за спазване на чл. 28.

(5) Министърът на образованието и науката
няма промени
упражнява контрол за съответствието на
дейността на духовните училища с изискванията
на този закон.
(6) Служители по трудово и по служебно
правоотношение на експертни и ръководни
длъжности в Министерството на образованието
и науката не може да извършват срещу
заплащане обучение или подкрепа по смисъла
на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2
и 4 на деца и ученици.
…
нов Чл. 264а (1) При установяване на нарушения
министърът на образованието и науката,
съответно началникът на регионалното
управление на образованието или
оправомощени от тях длъжностни лица дават
задължителни предписания и определят срок за
изпълнението им. Задължителните предписания
трябва да са придружени с методически
указания за изпълнението им.
(2) Задължителните предписания по ал. 1 могат
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Съществуващ текст

Предложение за промяна
да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

…
Чл. 345. (1) В Министерството на образованието
и науката се създава и води публичен регистър
на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, в
който се вписват:
1. държавните детски градини, държавните и
общинските училища – въз основа на заповедта
за тяхното откриване, преобразуване, промени и
закриване;
2. духовните училища – въз основа на
решението на Министерския съвет за тяхното
откриване, преобразуване и закриване;
3. частните детски градини и училища – въз
основа на разрешението за вписване, промени,
заличаване и отписване, издадено от министъра
на образованието и науката;
4. специализираните обслужващи звена – въз
основа на заповедта за тяхното откриване,
преобразуване, промени и закриване;
5. държавните и общинските центрове за
специална образователна подкрепа – въз основа
на заповедта за тяхното откриване,
преобразуване, промени и закриване.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на
вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за
вписване се определят с наредба на министъра
на образованието и науката.

няма промени

нова (3) Регистърът по ал. 1, т. 3 се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
нова (4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 351. (1) Който не изпълни в срок
задължително предписание по чл. 264, ал. 3, се

Чл. 351. (1) Който не изпълни в срок
задължително предписание по чл. 264а, се
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Съществуващ текст
наказва с глоба, съответно с имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Предложение за промяна
наказва с глоба, съответно с имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

(2) При повторно извършване на нарушението
по ал. 1 се налага глоба, съответно имуществена
санкция в двоен размер.

няма промени

§ 118. Закона за признаване на професионални квалификации
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 77. (1) Желаещите да упражняват
регулирана професия на територията на
Република България подават заявление до
съответния орган по признаване по чл. 4.

няма промени

(2) Заявлението е по образец, утвърден от
органа по признаване, и съдържа:
1. информация относно самоличността на
заявителя;
2. информация за професионалната му
квалификация;
3. конкретната регулирана професия, която
желае да упражнява, и предполагаемия срок за
упражняването й;
4. приложените документи и свидетелства,
посочени в списъка по чл. 6, ал. 1, т. 12, които
органът по признаване изисква за съответната
професия, а за лицата по чл. 8, ал. 2 и 3 достатъчно доказателства, че квалификацията
им съответства на нормативните изисквания в
Република България за придобиване на същата
професионална квалификация;

няма промени

5. документ за платена държавна такса или
документ за платена цена на услугата.

5. документ за платена държавна такса или
документ за платена цена на услугата, когато
плащането не е извършено по електронен път.

(3) Документите, свързани с доказателства за
добра репутация, за необявяване в
несъстоятелност, за липса на забрана да се
упражнява професията, за физическото и
психичното здраве на заявителя, за финансовото
му състояние и за наличие на застраховка срещу
финансови рискове, произтичащи от
професионалната му отговорност, трябва да са
издадени преди не повече от три месеца от
датата, на която са представени пред органа по
признаване.
(4) Документите по ал. 2, т. 4, които не са
издадени в Република България, се представят
заверени с "апостил" или от дипломатическото
или консулското представителство на
съответната държава в Република България, или
от Министерството на външните работи заедно
с превод на български език, заверен от

няма промени
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Съществуващ текст
Министерството на външните работи.
Изискването не се прилага за документи за
самоличност.

Предложение за промяна

§ 121. Закон за професионалното образование и обучение
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Институции
Чл. 18. Институциите в системата на
професионалното образование и обучение са:
1. професионални гимназии;
2. училища по изкуствата;
3. спортни училища;
4. специални училища – възпитателни училища
интернати и социално-педагогически интернати;
5. професионални колежи;
6. центрове за професионално обучение;
7. центрове за информация и професионално
ориентиране.

Институции
Чл. 18. (1) Институциите в системата на
професионалното образование и обучение са:
1. професионални гимназии;
2. училища по изкуствата;
3. спортни училища;
4. специални училища – възпитателни училища
интернати и социално-педагогически интернати;
5. професионални колежи;
6. центрове за професионално обучение;
7. центрове за информация и професионално
ориентиране.
нова (2) Институциите по ал. 1 осъществяват
дейността си в съответствие с нормативните
актове, включително са длъжни, при
предоставянето на обществени и
административни услуги и в отношенията си с
лицата, които обучават и образоват, да
извършват административно обслужване, при
спазване на принципите, предвидени в
Административнопроцесуалния кодекс, в
Закона за администрацията, в Закона за
електронното управление и на правилата и
стандартите за административното обслужване,
съгласно наредба, приета от Министерския
съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.

…
Функции на Националната агенция за
професионално образование и обучение
Чл. 42. Националната агенция за професионално
образование и обучение:
1.
2. издава и отнема лицензии за професионално
обучение и професионално ориентиране, както
и издава дубликати на лицензии, когато
оригиналните са изгубени, унищожени или са
станали негодни за ползване, по ред, определен
в правилника за дейността на Националната
агенция за професионално образование и
обучение;
2а. осъществява контрол на дейността и оценка
на качеството на обучението в лицензираните

няма промени
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Съществуващ текст
институции в системата на професионалното
обучение;
3. разработва и предлага на министъра на
образованието и науката:
а) списъка на професиите за професионално
образование и обучение;
б) държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификация по професии;
4. участва в разработването на наредбите по чл.
17в, ал. 2 и чл. 34, ал. 1;
5.
6. въз основа на анализ на дейността на
центровете за професионално обучение и
центровете за информация и професионално
ориентиране прави предложения за
усъвършенстване на системата на
професионалното образование и обучение;
7. възлага провеждането и внедряването на
научни изследвания в областта на
професионалното образование, обучение и
ориентиране;
8. координира дейностите по разработване на
стратегии за развитие и усъвършенстване на
професионалното образование и обучение;
9. съдейства за международното признаване на
документите за професионално образование и
професионално обучение;

Предложение за промяна

10. създава и поддържа регистър на центровете
за професионално обучение и на центровете за
информация и професионално ориентиране и за
издадените и отнетите лицензии;

10. създава и поддържа публичен електронен
регистър на центровете за професионално
обучение и на центровете за информация и
професионално ориентиране и за издадените и
отнетите лицензии;

11. създава и поддържа регистър на
документите по чл. 38 и чл. 40, издадени от
центровете за професионално обучение;

11. създава и поддържа публичен електронен
регистър на документите по чл. 38 и чл. 40,
издадени от центровете за професионално
обучение;

12. определя индикатори за предоставяне на
годишната информация по чл. 22, ал. 8;
13. разработва и утвърждава формуляри и
образци на документи за лицензиране;
14. методически подпомага центровете за
професионално обучение, които извършват
валидиране на професионални знания, умения и
компетентности в системата на
професионалното образование и обучение.

няма промени

…
Лицензия
Чл. 49а. (1) Лицензията дава право за

няма промени
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Съществуващ текст
Предложение за промяна
извършване и удостоверяване на професионално
обучение с придобиване на степен на
професионална квалификация или за
извършване на информиране и професионално
ориентиране.
(2) Лицензия се издава на лицата по чл. 22, ал. 2
- 5, когато заявената от тях дейност отговаря на
държавното образователно изискване за
придобиване на квалификация по съответната
професия или на изискванията за извършване на
информиране и професионално ориентиране
относно:
1. осигуряване на качествено и ефективно
провеждане на професионалното обучение
и/или информиране и професионално
ориентиране, включително чрез вътрешна
система за оценяване и поддържане на
качеството;
2. ресурсно осигуряване - материални и
човешки ресурси, с които се гарантира
качествено провеждане на професионалното
обучение и/или информиране и професионално
ориентиране.
(3) За удостоверяване на изискванията по ал. 2
към заявлението по чл. 49б, ал. 1 се прилагат
документи, определени в правилника за
дейността на Националната агенция за
професионално образование и обучение.
(4) Лицензията съдържа:
няма промени
1. името и седалището на едноличния търговец
или на юридическото лице, получили
лицензията; единен идентификационен код – за
търговците, или код по БУЛСТАТ – за лицата,
които не са търговци;
2. наименование на центъра за професионално
обучение или на центъра за информация и
професионално ориентиране;
3. предмет на лицензията;
3а. условия на лицензията;
4. професиите и специалностите, за които е
издадена лицензията за извършване и
удостоверяване на професионално обучение,
като професиите и специалностите
(наименование, код, степен на професионална
квалификация) се описват в приложение към
лицензията;
4а. номер на лицензията и номер на заповедта на
председателя на агенцията, с която е издадена
лицензията;
5. дата на издаване на лицензията, подпис на
председателя на агенцията и печат на
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Съществуващ текст
Националната агенция за професионално
образование и обучение.
(5)

Предложение за промяна

Ред за издаване и изменение на лицензията
Чл. 49б. (1) Лицензията се издава по подадено
писмено заявление на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. формуляр по образец;
2. удостоверение, издадено от съответния съд по
регистрацията, удостоверяващо актуалното
състояние на заявителя – за юридически лица,
които не са търговци;

Ред за издаване и изменение на лицензията
Чл. 49б. (1) Лицензията се издава по подадено
писмено заявление на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. формуляр по образец;
2.

3.

3. единен идентификационен код на лицата
регистрирани в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или код по БУЛСТАТ на лицата,
регистрирани в регистър БУЛСТАТ.
Юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани при окръжните съдилища, които
не са пререгистрирани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията, представят
удостоверение за актуално състояние издадено
от съответния окръжен съд;

4.
5. правилник за устройството и дейността на
центъра;
6. документация за професионално обучение учебни планове и учебни програми за обучение
по професиите, съгласно чл. 13;

няма промени

7. документи за собственост или други
документи, доказващи наличието на
материално-техническа база, в която ще се
извършва професионално обучение или
дейността по професионално ориентиране;

7. декларация, че заявителят разполага с
материално-техническа база, в която ще се
извършва професионално обучение или
дейността по професионално ориентиране, като
в декларацията се посочват индивидуализиращи
данни за документа за собственост или
ползване, в зависимост от вида му, а ако същият
подлежи на вписване се посочват акт, том и
година и служба по вписванията, в която е
вписан;

8. документи, издадени от компетентните
органи, за съответствието на материалната база
със здравните изисквания и с изискванията за
пожарна и аварийна безопасност;
9. справка за преподавателския състав, към
която се прилагат и копия от документите за
завършено образование и професионална
квалификация и декларации за съгласие;

9. справка за преподавателския състав, с
посочване на номер, дата и издател на
документите за завършено образование и
професионална квалификация за всеки от
преподавателите, към която се прилагат
декларации за съгласие;
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Съществуващ текст

Предложение за промяна

10. документ за платена такса.

10. документ за платена такса, когато плащането
не е извършено по електронен път.

(3) За издаване на лицензия на чуждестранни
юридически лица по чл. 22, ал. 5 освен
документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към
заявлението се прилагат и документи за
идентификация на юридическото лице съгласно
законодателството на държавата, в която е
регистрирано. Когато документите са на чужд
език, те се представят заедно със заверен превод
на български език.
(4) До три месеца от постъпването на
документите по ал. 2 председателят на
Националната агенция за професионално
образование и обучение издава или отказва да
издаде лицензията въз основа на докладите на
съответните експертни комисии.
(5) След подаване на заявлението по ал. 1 се
извършва проверка на редовността на
подадените заявления и документи.
(6) При констатиране на нередовности
заявителят се уведомява, като за тяхното
отстраняване му се дава едномесечен срок от
получаване на уведомлението. Срокът за
произнасяне по ал. 4 спира да тече до
отстраняването на несъответствията от
заявителя или до изтичането на едномесечния
срок.

няма промени

нова (7) В деня на постъпване на заявлението по
ал. 1 и/или ал. 13 Националната агенция за
професионално образование и обучение
изпраща по служебен ред искане до съответните
компетентни органи за извършване на проверка
за удостоверяване съответствието на
материалната база със здравните изисквания и с
изискванията за пожарна и аварийна
безопасност. В 10 дневен срок от постъпване на
искането компетентните органи извършват
съвместна проверка и издават становище за
съответствие, което в същия срок изпращат
служебно на Националната агенция за
професионално образование и обучение.
Проверка на място се прави, ако базата не е
проверявана или не е вписана в публичен
регистър на обектите с обществено
предназначение. Когато компетентните органи
не се произнесат в установения 10 дневен срок,
се приема, че становището им е положително.
нова (8) В случаите, когато се установи, че не са
спазени нормативните изисквания,
компетентните органи, в 10 – дневния срок по
ал. 7, дават предписания и определят подходящ
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Предложение за промяна
срок за отстраняването им и уведомяват
заявителя и Националната агенция за
професионално образование и обучение. След
отстраняване на несъответствията заявителят
уведомява писмено Националната агенция за
професионално образование и обучение, която
уведомява съответните компетентни органи за
извършване на повторна проверка по реда на ал.
4. Повторната проверка се извършва до 5 дни от
уведомяването от заявителя на Националната
агенция за професионално образование и
обучение.

(7) При положителен резултат от проверката по
ал. 5 се прави оценка за възможността на
заявителя да извършва обучение за всяка от
професиите, посочени в заявлението, относно
съответствието на:

(9) При положителен резултат от проверката по
ал. 5 и положително становище за
съответствието на материалната база със
здравните изисквания и с изискванията за
пожарна и аварийна безопасност се прави
оценка за възможността на заявителя да
извършва обучение за всяка от професиите,
посочени в заявлението, относно съответствието
на:

1. представените учебни планове и учебни
няма промени
програми с държавния образователен стандарт
за придобиване на квалификация по съответната
професия;
2. представените учебни планове и учебни
програми с изискванията на чл. 13г и чл. 13д, ал.
4 и 5;
3. материално-техническата база, заявена за
обучението с държавния образователен стандарт
за придобиване на квалификация по съответната
професия; проверка на място се прави, ако
базата не е проверявана или не е вписана в
публичен регистър на обектите с обществено
предназначение;
4. преподавателския състав с държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по съответната професия.
(8) Председателят на Националната агенция за
професионално образование и обучение отказва
издаването на лицензия, когато:
1. не са представени всички документи по ал. 2
или 3, представените документи са непълни или
не са в определения вид или форма или
нередовностите не са били отстранени в срок;
2. е констатирано несъответствие по една или
повече професии при оценката по ал. 7.
(9) Отказът за издаване на лицензия може да се
обжалва при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Въз основа на писмено заявление в

(10) Председателят на Националната агенция за
професионално образование и обучение отказва
издаването на лицензия, когато:
1. не са представени всички документи по ал. 2
или 3, представените документи са непълни или
не са в определения вид или форма или
нередовностите не са били отстранени в срок;
2. е констатирано несъответствие по една или
повече професии при оценката по ал. 7.
(11) Отказът за издаване на лицензия може да се
обжалва при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Въз основа на писмено заявление в
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издадената лицензия може да бъдат извършвани
промени, свързани със:
1. изменение на наименованието на центъра за
професионално обучение или на центъра за
информиране и професионално ориентиране;
2. добавяне на нови професии и специалности
или отпадане на професии и специалности.

Предложение за промяна
издадената лицензия може да бъдат извършвани
промени, свързани със:
1. изменение на наименованието на центъра за
професионално обучение или на центъра за
информиране и професионално ориентиране;
2. добавяне на нови професии и специалности
или отпадане на професии и специалности.

(11) Лицата, на които е издадена лицензия, може
да подават писмено заявление за добавяне на
нови професии и специалности, като към него се
прилагат:
1. формуляр по образец;
2. документация за професионално обучение –
учебни планове и учебни програми за обучение
по професиите, съгласно чл. 13;
3. документи за собственост или други
документи, доказващи наличието на
материално-техническа база, в която ще се
извършва професионално обучение;
4. документи, издадени от компетентните
органи, за съответствието на материалната база
със здравните изисквания и с изискванията за
пожарна и аварийна безопасност, или
доказателство, че материалната база е вписана в
публичен регистър на обектите с обществено
предназначение;
5. справка за преподавателския състав, към
която се прилагат и копия от документите за
завършено образование и професионална
квалификация и декларации за съгласие.

(13) Лицата, на които е издадена лицензия, може
да подават писмено заявление за добавяне на
нови професии и специалности, което съдържа:
1. формуляр по образец;
2. документация за професионално обучение учебни планове и учебни програми за обучение
по професиите, съгласно чл. 13;
3. декларация, че заявителят разполага с
материално-техническа база, в която ще се
извършва професионално обучение или
дейността по професионално ориентиране, като
посочва индивидуализиращи данни за
документа за собственост или ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба
по вписванията, в която е вписан;
4. ако материалната база е вписана в публичен
регистър на обектите с обществено
предназначение - регистрационен номер на
вписване и орган, извършил вписването;
5. справка за преподавателския състав, с
посочване на номер, дата и издател на
документите за завършено образование и
професионална квалификация на всеки от
преподавателите, към която се прилагат
декларации за съгласие.

(12) Изменението на лицензията с допълване на
нови професии/специалности се удостоверява с
приложение към лицензията, което съдържа
посочените в чл. 49а, ал. 4 данни.
(13) Професия и специалност се заличават от
издадената лицензия, когато:
1. настъпят промени в наименованията и
кодовете на професиите или специалностите в
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение;
2. центровете за професионално обучение не са
извършвали обучение повече от 5
последователни години по включена в
лицензията професия.
(14) Условията и редът за издаване на
лицензията по ал. 1, както и изискванията по чл.
49а, ал. 2 се конкретизират в правилника за
дейността на Националната агенция за

(14) Изменението на лицензията с допълване на
нови професии/специалности се удостоверява с
приложение към лицензията, което съдържа
посочените в чл. 49а, ал. 4 данни.
(15) Професия и специалност се заличават от
издадената лицензия, когато:
1. настъпят промени в наименованията и
кодовете на професиите или специалностите в
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение;
2. центровете за професионално обучение не са
извършвали обучение повече от 5
последователни години по включена в
лицензията професия.
(16) Условията и редът за издаване на
лицензията по ал. 1, както и изискванията по чл.
49а, ал. 2 се конкретизират в правилника за
дейността на Националната агенция за
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професионално образование и обучение.
(15) Обстоятелствата относно съдимостта на
българските лица, представляващи и
управляващи центровете за професионално
обучение или за информация и професионално
ориентиране, се установяват служебно от
Националната агенция по професионално
образование и обучение. Чуждите граждани
представят свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.
(16) Подаването на заявления за лицензиране,
лицензираните професии или специалности,
както и отпадналите професии и специалности
от лицензията се отразяват в информационната
система на Националната агенция за
професионално образование и обучение и в
публичните регистри по чл. 42, т. 10.

Предложение за промяна
професионално образование и обучение.
(17) Обстоятелствата относно съдимостта на
българските лица, представляващи и
управляващи центровете за професионално
обучение или за информация и професионално
ориентиране, се установяват служебно от
Националната агенция по професионално
образование и обучение. Чуждите граждани
представят свидетелство за съдимост или
аналогичен документ.
(18) Подаването на заявления за лицензиране,
лицензираните професии или специалности,
както и отпадналите професии и специалности
от лицензията се отразяват в информационната
система на Националната агенция за
професионално образование и обучение и в
публичните регистри по чл. 42, т. 10.

…
Последващ контрол
Чл. 49в. (1) Националната агенция за
професионално образование и обучение
осъществява последващ контрол относно
изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 и
представяне на информацията по чл. 22, ал. 8 от
центровете за професионално обучение и от
центровете за информиране и професионално
ориентиране. Контролът е текущ и периодичен
и се извършва при условия и по ред, определени
в този закон и в правилника за дейността на
Националната агенция за професионално
образование и обучение.

Последващ контрол
Чл. 49в. (1) Националната агенция за
професионално образование и обучение
осъществява последващ контрол относно
изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 и
представяне на информацията по чл. 22, ал. 8 от
центровете за професионално обучение и от
центровете за информиране и професионално
ориентиране. Контролът е текущ и периодичен
и се извършва при условия и по ред, определени
в този закон.

(2) Контролът по спазване на изискванията на
този закон и за извършване на дейностите по
професионално обучение или професионално
ориентиране в съответствие с условията на
получената лицензия се осъществява от
длъжностни лица на Националната агенция за
професионално образование и обучение,
определени със заповед на нейния председател.
(3) За осъществения контрол по ал. 1 и 2 се
съставя констативен протокол, който съдържа
препоръки и срок за изпълнението им.
(4) При установени нарушения по реда на ал. 2
председателят на Националната агенция за
професионално образование и обучение издава
мотивирана заповед за временно или за
окончателно отнемане на издадената лицензия
по чл. 49а, ал. 1 при условията и по реда на този
закон.

няма промени

…
Информационна дейност на Националната

Информационна дейност на Националната
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агенция за професионално образование и
обучение
Чл. 50. (1) Националната агенция за
професионално образование и обучение
поддържа публичен регистър на издадените,
временно или окончателно отнетите лицензии
на центровете за професионално обучение и на
центровете за информиране и професионално
ориентиране на интернет страницата си, както и
на лицата, подали заявление за издаване на
лицензия.

Предложение за промяна
агенция за професионално образование и
обучение
Чл. 50. (1) Националната агенция за
професионално образование и обучение
поддържа публичен регистър на издадените,
временно или окончателно отнетите лицензии
на центровете за професионално обучение и на
центровете за информиране и професионално
ориентиране на интернет страницата си, както и
на лицата, подали заявление за издаване на
лицензия, който се води при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол.

(2) Националната агенция за професионално
няма промени
образование и обучение на интернет страницата
си:
1. поддържа регистър за издадените от
центровете за професионално обучение
документи по чл. 39 и 40;
2. публикува изискванията, процедурите,
формулярите и образците на документи,
необходими за лицензиране, както и реда за
осъществяване на последващ контрол на
центровете за професионално обучение и на
центровете за информация и професионално
ориентиране;
3. публикува Списък на професиите за
професионално образование и обучение, както и
Списък на защитените от държавата
специалности от професии и Списък със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда;
4. публикува държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация по
професии.
(3) Националната агенция за професионално
образование и обучение поддържа
информационна система, в която центровете за
професионално обучение въвеждат информация,
необходима за:
1. поддържане на регистрите по чл. 42, т. 10 и
11;
2. обобщаване на информацията по чл. 22, ал. 8;
3. осъществяване на дейностите на
Националната агенция за професионално
образование и обучение по чл. 49б и 49в.
(4) Информацията, свързана с провежданото
професионално обучение, се въвежда от
центровете за професионално обучение в
информационната система по ал. 3 в срок до 10
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дни от момента на нейното възникване.

Предложение за промяна
нова (5) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичните регистри по чл. 42, т. 10 и
т. 11 и чл. 50, ал. 1 или на които са необходими
данни, налични в посочените публични
регистри, приемат удостоверяването на тези
обстоятелства и данни с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг документ, с
който започва съответното производство, без да
изискват от заявителите и/или подателите
представяне на доказателства за вписани в
регистрите обстоятелства и данни.

…
Функции на Министерството на образованието
няма промени
и науката
Чл. 51. (1) Министърът на образованието и
науката провежда държавната политика в
областта на професионалното образование и
обучение, като:
1. приема държавните образователни стандарти
за придобиване на квалификация по професии;
2. утвърждава Списъка на професиите за
професионално образование и обучение;
2а. предлага за приемане от Министерския съвет
Списък на регулираните професии в Република
България;
3. поддържа регистъра по чл. 345 от Закона за
предучилищното и училищното образование по
отношение на институциите в системата на
училищното образование, които осигуряват или
извършват обучение за придобиване на
професионална квалификация;
3а. поддържа публичен регистър на
професионалните колежи;
4. утвърждава със заповед държавния планприем и допълнителния държавен план-прием
за неспециализираните училища с национално
значение, които осъществяват професионално
образование и обучение, както и броя на местата
за обучение в държавните професионални
колежи и в държавните центрове за
професионално обучение, за които е
финансиращ орган;
5. осигурява условия за изпълнението на
държавните образователни стандарти за
системата на професионалното образование и
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обучение;
6. утвърждава програми за квалификация в
системата на професионалното образование и
обучение;
7. организира професионалното ориентиране;
8. определя самостоятелно или съвместно със
съответното компетентно министерство
професиите за ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични
заболявания и за лица с девиантно поведение;
9. разпределя утвърдените по бюджета му
финансови средства за професионално
образование и обучение и контролира тяхното
използване;
10. анализира качеството в системата на
професионалното образование и обучение;

Предложение за промяна

нова 10а. осъществява контрола за изпълнение
на задълженията, свързани с административното
обслужване по отношение на институциите по
чл. 18, ал. 1;
11. определя свои представители в
управителния съвет и в експертните комисии на
Националната агенция за професионално
образование и обучение;
12.
13. предлага за приемане от Министерския
съвет Списък на защитените от държавата
специалности от професии и Списък със
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда.
(2) Регионалните управления на образованието
на Министерството на образованието и науката
провеждат държавната политика в областта на
професионалното образование и обучение в
съответния регион, като:
1. координират взаимодействието между
институциите в системата на училищното
образование, които осигуряват или извършват
професионално обучение и/или професионално
образование, с дирекциите "Регионална служба
по заетостта" и дирекциите "Бюро по труда", с
регионалните здравни инспекции, с органите на
местното самоуправление и с регионалните
структури на социалните партньори;
2. утвърждават със заповед държавния планприем и допълнителния държавен план-прием в
съответствие с чл. 143, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от
Закона за предучилищното и училищното
образование;

няма промени
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3. участват в организирането на изпитите за
придобиване на професионална квалификация в
професионалните гимназии, професионалните
колежи, средните, профилираните или
обединените училища с паралелки за
професионална подготовка.

Предложение за промяна

…
Заявление за вписване в регистъра на
професионалните колежи
Чл. 69. (1) Създадените частни професионални
колежи може да осъществяват дейността си
само след вписване в регистъра на
професионалните колежи и издаване на
удостоверение за вписване от министъра на
образованието и науката или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) Вписването в регистъра на професионалните
колежи се извършва по заявление на частния
професионален колеж, което съдържа:
1. данни за юридическото лице;
2. единния идентификационен код или кода по
БУЛСТАТ;
3. данни за директора на професионалния
колеж;
4. професиите и специалностите, по които ще се
осъществява обучението;
5. седалище и официален адрес на
професионалния колеж и адрес на
сградата/сградите, където ще се провежда
обучението и/или валидирането, като
задължително се посочва и идентификаторът на
недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за
кадастъра и имотния регистър; при използване
на несамостоятелна част от сградата се
конкретизират помещенията;
6. наименование на професионалния колеж.

няма промени

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документи, свързани с данни за юридически
лица с нестопанска цел – копие на съдебното
решение за регистрация и копие на
удостоверение за актуално състояние;

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. документи, свързани с данни за юридически
лица с нестопанска цел, които не са
пререгистрирани в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията - копие на удостоверение за
актуално състояние;

2. документи, свързани с професионалното
обучение:
а) проекти на учебни планове и учебни
програми, разработени в съответствие с рамкова
програма Г и държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификации по
професиите и специалностите, по които ще се

няма промени
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осъществява обучението;

Предложение за промяна

б) документи, удостоверяващи спазването на
изискванията по чл. 23г, ал. 5 и 6 за директора, и
декларация, удостоверяваща съгласието за
работа в професионалния колеж;

б) декларация от директора, удостоверяваща
съгласието за работа в професионалния колеж,
придружена с документи, удостоверяващи
здравословното състояние на директора,
съгласно изискванията на чл. 23г., ал. 5,
информация за номер, дата и издател на
дипломата за завършено висше образование,
както и свидетелство за съдимост на лицата,
които не са български граждани, издадено от
компетентен орган съгласно националното им
законодателство; гражданите на други държави
членки и чужденците с разрешено
продължително, дългосрочно или постоянно
пребиваване посочват номера и датата на
документа, удостоверяващ правото им на
пребиваване в Република България или посочват
ЛНЧ, ако имат такъв;

в) документи, свързани с квалификацията на
преподавателския състав – справка за
преподавателския състав, към която се прилагат
професионална автобиография, копия от
документите за завършено образование и
професионална квалификация на
преподавателите, заверени от тях;

в) справка за преподавателския състав, към
която се прилагат професионална
автобиография и се посочват на номер, дата и
издател на документите за завършено
образование и професионална квалификация на
преподавателите;

г) проект на договор за обучение;

няма промени

3. документи, свързани с материалнотехническата база, съответстваща на
изискванията на държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по
професия;

3. ако материалната база е вписана в публичен
регистър на обектите с обществено
предназначение - регистрационен номер на
вписване и орган, извършил вписването;

4. разчет за ползване на материалната база за
срока на обучението или за срока на договора за
ползване;

няма промени

5. акт за собственост или договор за ползване;

5. декларация, че заявителят разполага с
материално-техническа база, в която се
посочват индивидуализиращи данни за
документа за собственост/ползване, в
зависимост от вида му, а ако същият подлежи на
вписване се посочват акт, том и година и служба
по вписванията, в която е вписан;

6. документи за платена държавна такса
съгласно чл. 82.

6. документи за платена държавна такса
съгласно чл. 82, когато плащането не е
извършено по електронен път.

(4) С декларация не може да се доказват
образователно-квалификационна степен,
професионална квалификация, учителски стаж,
както и други факти и обстоятелства, за чието
установяване със закон е предвиден друг ред.

няма промени

нова (5) Удостоверяване на съответствието на

28 / 32

Съществуващ текст

Предложение за промяна
материалната база със здравните изисквания и с
изискванията за пожарна и аварийна
безопасност се извършва по реда на 49б, ал. 7 и
8.

…
Заповед за разрешаване или отказ за вписване в
регистъра на професионалните колежи
Чл. 71. (1) Министърът на образованието и
науката в едномесечен срок издава заповед, с
която разрешава или отказва да разреши
вписване в регистъра на професионалните
колежи.

Заповед за разрешаване или отказ за вписване в
регистъра на професионалните колежи
Чл. 71. (1) Министърът на образованието и
науката в 14 дневен срок издава заповед, с която
разрешава или отказва да разреши вписване в
регистъра на професионалните колежи.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от внасянето
на документите, а в случаите по чл. 65, ал. 6 – от
датата на отстраняване на недостатъците или от
изтичане на срока за отстраняването им.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава при
условията и по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При издаването на разрешение за вписване и
на удостоверение за вписване не се прилага
принципът на мълчаливо съгласие.

няма промени

…
Регистър на професионалните колежи
Чл. 83. (1) В Министерството на образованието
и науката се създава и се води публичен
регистър на професионалните колежи, в който
се вписват:
1. държавните и общинските професионални
колежи – въз основа на заповедта за тяхното
откриване, преобразуване, промени и закриване;
2. частните професионални колежи – въз основа
на разрешението за вписване, промени,
заличаване и отписване, издадено от министъра
на образованието и науката.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на
вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за
вписване се определят с наредба на министъра
на образованието и науката.

няма промени

нова (3) Регистърът по ал. 1, т. 2 се води при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното регулиране
и административния контрол.
нова (4) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в

29 / 32

Съществуващ текст

Предложение за промяна
публичния регистър по ал. 1, приемат
удостоверяването на тези обстоятелства и данни
с писмено посочване в съответното искане
и/или заявление, уведомление, декларация или
друг документ, с който започва съответното
производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

…
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
…

нова 11. Понятията "Административни услуги"
и "Обществени услуги" по смисъла на този
закон имат значението, определено в
Административнопроцесуалния кодекс.

§ 124. Закона за развитието на академичния състав на Република
България
Съществуващ текст

Предложение за промяна

Чл. 2а. (1) Министърът на образованието и
няма промени
науката чрез Националния център за
информация и документация създава и
поддържа публичен регистър като електронна
база данни, в който се вписват:
1. лицата, придобили образователна и научна
степен "доктор" и/или научната степен "доктор
на науките" във висше училище или научна
организация в Република България;
2. защитените дисертационни трудове, и
3. хабилитираните лица в Република България.
(2) В регистъра се вписват и лицата с придобити
научни степени в чужбина, признати по
законоустановения ред.
(3) Висшите училища и научните организации
изпращат в Националния център за информация
и документация по един екземпляр от
защитените дисертационни трудове и
авторефератите към тях на хартиен и
електронен носител, информация за издадените
дипломи за придобита образователна и научна
степен "доктор" и научна степен "доктор на
науките", както и за избраните на академични
длъжности лица в срок до 14 дни от датата на
издаването на дипломата, съответно от датата на
избора.
(4) Националният център за информация и
документация поддържа архив на защитените
дисертационни трудове в електронен и печатен
формат с публичен достъп.
(5) За всяко лице, вписано в регистъра по ал. 1,
се създава електронен профил, в който се
посочват:
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1. обстоятелства, свързани с индивидуалните
наукометрични показатели, които отразяват
научните резултати на лицето, и/или
резултатите, които отразяват постиженията му в
художествено-творческата или спортната
дейност;
2. обстоятелства, свързани с индивидуалните
показатели, които отразяват академичните
постижения в преподавателската дейност;
3 промяната в заеманата академична длъжност;
4. освобождаването от академична длъжност и
основанията за това;
5. други обстоятелства, които отразяват
научните и академичните резултати на лицето
и/или резултатите му в художественотворческата или спортната дейност.
(6) Информацията в регистъра се поддържа при
спазване на изискванията за защита на личните
данни и Закона за авторското право и сродните
му права.
(7) Обстоятелствата по ал. 5 се вписват в
регистъра по заявление на висшите училища,
научните организации или на самите лица.
Заявителят декларира верността на заявените за
вписване обстоятелства, които не се
удостоверяват с официален документ.
(8) Изпълнителният директор на Националния
център за информация и документация отказва
вписване в регистъра, когато се установи по
законоустановения ред, че:
1. заявените за вписване обстоятелства са
неистински;
2. приложените официални документи не са
издадени в установената от закона форма.
(9) Отказът по ал. 8 може да се обжалва при
условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Реквизитите, условията и редът за водене на
регистъра по ал. 1 се определят с наредба на
министъра на образованието и науката.
нова (11) Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени
услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства,
вписани в публичния регистър по ал. 1 или на
които са необходими данни, налични в
публичния регистър, приемат удостоверяването
на обстоятелствата и данните с писмено
посочване в съответното искане и/или
заявление, уведомление, декларация или друг
документ, с който започва съответното
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производство, без да изискват от заявителите
и/или подателите представяне на доказателства
за вписани в регистъра обстоятелства и данни.

…
Чл. 19. Кандидатите за участие в конкурса
подават молба за допускане и следните
документи:

Чл. 19. (1) Кандидатите за участие в конкурса
подават заявление за допускане, което съдържа:

1. автобиография;

няма промени

2. диплом за образователната и научна степен
"доктор";

2. номер, дата и издател на диплом за
образователната и научна степен "доктор";

3. медицинско свидетелство;

няма промени

4. свидетелство за съдимост;

4. свидетелство за съдимост на лицето в случай
че не е български гражданин;

5. удостоверение за стаж по специалността, ако
има такъв;
6. списък на публикации, изобретения и други
научно-приложни резултати;
7. справка за изпълнение на минималните
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3,
съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към
която се прилагат необходимите доказателства,
определени в този закон, в правилника за
прилагането му и в правилниците на висшите
училища или научните организации.

няма промени

нова (2) Обстоятелствата относно съдимостта на
лицата, които са български граждани се
установява служебно.
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