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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и
науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр.
12 от 2010 г., изм., бр. 56 от 2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 102 от 2010 г., бр.
33 от 2011 г., изм., бр. 48 от 2011 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
изм., бр. 62 от 2013 г., бр. 74 от 2013 г. и бр. 81 от 2014 г., бр. 86 от 2014 г. ., бр. 94 от
2014 г., изм. и доп., бр. 30 от 2015 г. изм., бр. 2 от 2016 г. и бр. 9 от 2016 г.)

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 предлагам на вниманието Ви проект на Постановление за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на

образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010
г.
Проектът на Устройствен правилник е разработен в резултат на извършен анализ
на дейността на административните звена в Министерството на образованието и
науката и отразява идеи за по-целесъобразно разпределение на функциите и задачите
между тях. От друга страна необходимост за промяната на Устройствения правилник
на Министерството на образованието и науката е продиктувана и от влизането в сила от
1 август 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). В
акта са отразени актуалните и приоритетни задачи в областта на предучилищното
образование, основното и средното профилирано и професионално образование, както
и професионалното обучение и ориентиране, за изпълнението на които е необходима
нова организация.
Промените се изразяват в следното:
1. Създават се две нови дирекции в структурата на министерството. Дирекция
„Професионално образование и обучение“ поема досегашните функции на дирекция
„Образователни програми и образователно съдържание“, свързани с професионалното
образование, обучение и ориентиране. Разделянето на дейностите, свързани с общото и
професионалното образование, ще доведе до по-добро административно управление на
процесите, свързани с професионалното образование, обучение и ориентиране. На
дирекция „Професионално образование и обучение” се възлагат и дейностите, свързани
с валидиране на неформалното обучение, както и с продължаващото професионално
обучение и ученето през целия живот.
Другата нова дирекция е „Образование на българите зад граница и училищна
мрежа“, която ще отговаря за провеждането на държавната политика, свързана с
обучението на българите, живеещи извън Република България, както и за
организацията на училищната мрежа и развитието на институциите от системата на
предучилищното и училищното образование.
2. Досегашните дирекции „Формиране, анализ и оценка на политики” и
„Информационни и комуникационни технологии” се обединяват в дирекция „Политики
за стратегическо развитие и информационно осигуряване”.
3. Функциите на досегашните дирекции се прецизират и детайлизират в
съответствие със ЗПУО, като по отношение на дирекция “Организация, контрол и
инспектиране” отпада дейността по инспектиране, която следва да се осъществява от
новосъздадения Национален инспекторат по образованието.
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4. Оптимизират се функциите и в общата администрация, като дейностите по
административното обслужване и човешките ресурси се обединяват в една дирекция
“Човешки ресурси и административно обслужване”, а представянето на дейността на
министерството пред обществото и протоколните функции ще се осъществяват от
дирекция “Връзки с обществеността и протокол”.
5. От трима на двама се променя броя на заместник директорите в главна
дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”. Чрез
прехвърляне на бройки от тази дирекция към другите административни звена се
предвижда да се подсили административния капацитет в министерството, свързан с
осъществяването на предварителен контрол.
6. Предвиждат се промени и в раздел IХ „Организация на работата в
министерството“ от правилника, които изцяло са насочени към усъвършенстване на
работата на организационните структури и административните звена с цел по-добро
взаимодействие и координация.
При така предложените промени броят на дирекциите в министерството се
увеличава с една, като общата администрация ще е организирана в 3 дирекции, а
специализираната в една главна дирекция и 13 дирекции. Промяната в числеността на
някои дирекции и административни звена с оглед осигуряване на техните функции и
съобразяване с установените нормативи за численост е в рамките на одобрената обща
численост на министерството. За реализирането на предложените промени не са
необходими допълнителни финансови средства.
Предложеният нормативен акт няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което се прилага одобрена финансова обосновка по
чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове предложеният
проект на нормативен акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се
представя справка за съответствие с него.
Проектът на акт е публикуван на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката. Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, както
и със Съвета за административната реформа. Получените становища, заедно със
справка за приетите и неприетите предложения и бележки, включително постъпилите
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по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове са приложени към настоящия
доклад.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на
Министерския

съвет

да

приеме

предложения

проект

на

Постановление

на

Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерството на образованието и науката.

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