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Относно:

Проект на

Постановление на Министерския съвет за изменение и

допълнение 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 и допълнение на Постановление № 4 на
Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства и на Правилника за устройството,
дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
Предвид настъпилите нормативни промени от приемането на Постановлението
за създаването на ЦОИДУЕМ през 2005 г. и с оглед оптимизиране на дейността му е
необходимо да се направят промени по отношение на структурата и дейността на
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Управителния съвет (УС). В тази връзка предлагаме присъствието на представител на
Министерството на финансите (МФ) като член на УС да отпадне, тъй като е извън
преките компетентности на служителите на МФ и предвид липсата на необходимост
контролът при разходването на средствата да се упражнява от Управителния съвет на
ЦОИДУЕМ. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор (ЗФУКПС) директорът на ЦОИДУЕМ следва да се разпорежда с финансовите
средства, като се отчита пред министъра на образованието и науката, тъй като чл. 3, ал.
1 гласи, че ръководителите на организациите отговарят за осъществяване на
финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми,
дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро
финансово управление и прозрачност. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗФУКПС
ръководителите на всяко ниво в организациите отговарят и се отчитат пред
горестоящия ръководител за своята дейност по отношение на финансовото управление
и контрол в структурите и звената, които ръководят.
С предлаганите промени се цели:
•

да се приведат Постановление № 4 от 2005 г. и Правилникът в съответствие с
действащата нормативна уредба, включително и в терминологично отношение,
предвид настъпилите промени в действащото законодателство, в това число и по
отношение на променени наименования на институции, организации и
административни структури;

•

да се установи съответствие между дейността и управлението на центъра с
действащата нормативна уредба и установените практики в публичния сектор,
като част от определените към момента правомощия на УС се адресират към
директора на центъра, включително и при осъществяване на финансовото
управление и контрол съгласно ЗФУКПС.
Проектът на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, поради което е

приложена и финансова обосновка, приложение към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не
се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35,
ал. 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Очакваните резултати по отношение на предложените промени:
•

да се подобри организирането на дейността на УС на ЦОИДУЕМ;
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•

да се оптимизират политиките, мерките и дейностите за образователна
интеграция с оглед на предприетите промени след създаването на ЦОИДУЕМ
през 2005 г.
По проекта на постановлението е изготвена частична предварителна оценка на

въздействието. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
по проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации, като проектът
на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет, докладът на министъра на образованието и науката,
частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет са
публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и
в Портала за обществени консултации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам да бъде
приет проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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