РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
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№……….………………….
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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
От проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на

образователно-квалификационна

степен

„магистър”

по

специалността „Ветеринарна медицина”

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 на висше образование на
образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Ветеринарна
медицина”. Проектът на Наредба е резултат от транспонирането на чл. 38 „Обучение на
ветеринарни лекари” от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните
квалификации (изменена с Директива 2013/55/ЕО).
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 XI „Професии в областта на
ветеринарната медицина” на Решение № 273 от 6 април 2012 г. за изменение и
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допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка
на регулираните професии в Република България е професията „Ветеринарен лекар”.
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:
- МОН – дирекции „Висше образование”, „Международно и европейско
сътрудничество” (националния координатор по регулираните професии) и „Правна”;
- Министерството на земеделието и храните;
- Българската агенция по безопасност на храните (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;
- Българския ветеринарен съюз;
- Висшите училища, обучаващи студенти по специалността „Ветеринарна
медицина“, водеща до упражняването на регулираната професия „Ветеринарен лекар”:
Лесотехническия университет – София и Тракийския университет – Стара Загора;
Предлаганите промени в проекта на Наредба за държавните изисквания за
придобиване на висше образование
„магистър” по

на образователно-квалификационна степен

специалността „Ветеринарна медицина” целят хармонизиране на

националното право на Република България с европейското и са в следните основни
направления:
 Актуализиране

на

минималните

квалификационни

изисквания

за

ветеринарните лекари, което отразява нововъведенията в образованието по ветеринарна
медицина, особено по отношение на признатата потребност от допълване на
академичното обучение с професионален стаж.
 Въвеждане на възможност за изразяване на продължителността на обучението
освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити.
Един академичен кредит съответства на 25-30 академични часа, докато за завършването
на една академична година се изискват обикновено 60 кредита.
 Въвеждане на изискване за професионална преддипломна практика по

специалността.
В проекта на наредба са отразени бележките на Работна група 16 „Образование,
взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания“ към Съвета
по европейските въпроси към Министерския съвет.
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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.
С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба се
въвеждат разпоредбите на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 20 ноември 2013 година 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“).
Проектът на Постановление с проекта на Наредба са публикувани на основание
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
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

„магистър”

по

специалността „Ветеринарна медицина”.

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
Министър на образованието и науката
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