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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
От Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на
нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
След извършен анализ за установяване на оптималната численост на човешките
ресурси, необходими за осигуряване на ефективна и ефикасна работа в Националния
център за информация и документация (НАЦИД), бе установено следното:
От 2010 г. до настоящия момент щатната численост на НАЦИД е непроменена –
45 щатни бройки. През този период във функциите на ведомството обаче са вменени
над 13 нови дейности, по-важните от които са:
- да координира административното сътрудничество между компетентните
органи по Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
признаването на професионални квалификации в Информационната система на
вътрешния пазар на Европейския съюз във връзка с прилагането на директивата;
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- да издава удостоверенията за придобита професионална квалификация по
нерегулирана професия на територията на Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава;
- да изпълнява функциите на помощен център по смисъла на чл. 57б от
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации;
- да отговаря за заявленията за европейска професионална карта за професиите
от Анекс 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г.
относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на
механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, които не са регулирани в Република България, и е компетентен
за издаването ѝ в случаите по чл. 4в от Директива 2005/36/ЕО;
- да организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите
училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и
професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и
науката и неговите звена;
- да води и поддържа Регистъра за научната дейност в Република България по
чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания и координира дейността на
националния регистър с европейската мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС;
- да поддържа портала за достъп до електронните административни услуги;
- да поддържа портала „Национална педагогическа мрежа“ в изпълнение на
Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри;
- да организира процедурата по признаване на придобита в чуждестранни висши
училища и научни организации образователна и научна степен „доктор“ и/или научна
степен „доктор на науките“ с цел улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за
други цели, когато заявителят има правен интерес;
- да организира и извършва дейностите по издаване на удостоверения за
придобити научна степен или научно звание по отменения Закон за научните степени и
научните звания, в случаите по § 9б от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за развитието на академичния състав в Република България;
- да поддържа Списъка на съвременните български научни издания, реферирани
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Scopus и Web of
Science.
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- да поддържа Национален референтен списък на съвременни български научни
издания с научно рецензиране, който към момента съдържа над 3 000 бр. и се
актуализира ежеседмично;
- да извършва административно обслужване по 29 административни услуги, от
които само за издаване на удостоверенията APOSTILLE се обработват над 25 000 бр.
годишно. По електронен път през Портала за електронни услуги на НАЦИД през 2018
г. са подадени 1479 заявления, като увеличението е двукратно в сравнение с 2017 г.
Предоставените по електронен път услуги са 774 - три пъти повече в сравнение с
предходната година;
- да създава и поддържа национален фонд на защитените дисертационни трудове
и Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна
степен

„доктор

на

науките“,

на

защитените

дисертационни

трудове

и

на

хабилитираните лица в Република България. Фондът, който наброява над 23 000
дисертации, се увеличава ежегодно с над 3500, които трябва своевременно да се
обработват и да се вписват в Регистъра и в електронния каталог на библиотеката.
В правилника за устройството и дейността на НАЦИД от 2018 г. са разписани
всички функции на центъра, в т.ч. и множеството регистри и информационни системи,
които се поддържат, както и функциите му на Национален център за академично
признаване и мобилност.
През 2018 година са разгледани 515 заявления за признаване на дипломи за
висше образование и научни степени от чужбина и са проведени 14 заседания на
Съвета по академично признаване. Издадени са 127 удостоверения за квалификации по
нерегулирани в България професии, които са регулирани в другите страни членки. В
изпълнение на функциите на Център за подпомагане по Директива 2005/36/ЕО са
обработени над 300 преписки за български професионални квалификации. Като
делегиран координатор по Директива 2005/36/ЕО в Информационната система на
вътрешния пазар са обработени 516 запитвания от чужди компетентни органи.
Във връзка с поддържането на Регистър на лицата, придобили образователна и
научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“, на защитените
дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България експертите в
НАЦИД верифицират подадената информация и вписват всеки учен. Тази дейност
трябва да се извършва качествено и максимално бързо, тъй като касае кариерното
развитие на учените и участието им в научни журита. Въпреки пълната мобилизация на
персонала и наемането на външни изпълнители, до момента са вписани около 3 706
лица при прогнозен брой около 15 000 учени. Забавянето на процеса крие сериозни
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рискове от недоволство от страна на научните среди, поради което трябва да бъде
решен своевременно.
В допълнение към изложеното през 2019 г. във функциите на НАЦИД се
предвиждат още две нови дейности:
- воденето и поддържането на Регистъра на академичния състав на висшите
училища (за служебно ползване), който ще премине от дирекция „Висше образование”
на МОН;
- създаването и поддържането на Национален портал за отворен достъп до
научна информация.
Въпреки извършената през 2018 г. оптимизация по отделните дирекции по
отношение на задачите и дейностите на всяка една от тях, обработването на огромния
обем от информация, по гореописаните дейности, е невъзможен със съществуващите
щатни бройки. Служителите в центъра са изключително натоварени, което води до
тяхното претоварване и в някои случаи своевременното обработване на преписки и
изпълнението на възложени задачи се забавя.
Във връзка с гореизложеното предлагаме да бъде извършена компенсирана
промяна, като числеността на НАЦИД бъде увеличена с 4 щатни бройки за сметка на
намаляване

на

утвърдената

щатна

численост

на

Националния

институт

по

метеорология и хидрология – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
образованието и науката.
Предлаганата компенсирана промяна е в съответствие с § 16, ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.).
Прилагането на предложения проект на постановление на Министерския съвет
не изисква допълнителни средства, тъй като изпълнението на дейностите е в рамките на
разчетените средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за
съответната година. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху
държавния бюджет, поради което прилагаме одобрена финансова обосновка по чл. 35,
ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Настоящият проект на решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на
чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените бележки и предложения са включени в справка за
отразяването им.
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Проектът на постановление е публикуван на интернет страницата на
Министерство на образованието и науката и на портала за обществени консултации
заедно с доклада към него, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове, не се налага
изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният
проект на акт не въвежда норми от правото на ЕС.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на
Министерския съвет да приеме предложения проект на Постановление за изменение на
нормативни актове на Министерския съвет.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието
и науката
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