ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 НА МС ОТ 29.11.1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Обн., ДВ, бр. 104 от 1.12.1999 г., в сила от 1.12.1999 г., попр., бр. 106 от 3.12.1999
г., изм., бр. 28 от 4.04.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 59 от 3.07.2001 г., бр. 94 от
2.11.2001 г., в сила от 2.11.2001 г., доп., бр. 46 от 20.05.2003 г., в сила от 20.05.2003 г.,
изм., бр. 82 от 16.09.2003 г., бр. 110 от 19.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 49
от 8.06.2004 г., в сила от 8.06.2004 г., изм., бр. 89 от 12.10.2004 г., бр. 109 от 14.12.2004
г., в сила от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2005 г., изм., бр. 19 от 1.03.2005 г., в
сила от 1.03.2005 г., бр. 27 от 29.03.2005 г., в сила от 29.03.2005 г., бр. 49 от 14.06.2005
г., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от
1.05.2006 г., бр. 52 от 27.06.2006 г., в сила от 27.06.2006 г., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 15
от 16.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 2, № 298
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.).
Чл. 2. Създава считано от 1 януари 2000 г. Изпълнителна агенция за обучение на
водачи на моторни превозни средства към министъра на образованието и науката със
седалище София за административно обслужване и дейности, свързани със: издаването,
контрола и отнемането на разрешения за организиране на обучението за придобиване
на правоспособност за управление на моторни превозни средства; условията и реда за
обучение на водачи на моторни превозни средства.
Чл. 3. (1) Преобразува считано от 1 януари 2000 г. звеното на централно
подчинение - юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на
образованието и науката, с наименование "Академика - студентски отдих, спорт и
туризъм" в Изпълнителна агенция "Академика" към министъра на образованието и
науката със седалище София и с функции по организиране на студентския отдих, спорт
и туризъм.
(2) Предоставя за управление на Изпълнителната агенция "Академика"
недвижимите имоти ведно с движимите вещи в тях съгласно приложение № 2.
(3) Министърът на образованието и науката до 1 януари 2000 г. да образува
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на базата на недвижимите
имоти ведно с движимите вещи в тях съгласно приложение № 3.
(4) Останалите активи, пасиви, архивът, както и другите права и задължения на
преобразуваното бюджетно звено на централно подчинение към Министерството на
образованието и науката се поемат от Изпълнителната агенция "Академика".
Чл. 4. (1) Преобразува Националната банка за промишлени микроорганизми и
клетъчни култури в юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на образованието и науката, което поема активите,
пасивите, архива и другите права и задължения на преобразуваната банка.
(2) Юридическото лице по ал. 1 е с наименование Национална банка за
промишлени микроорганизми и клетъчни култури със седалище София и с основни
функции по приемане на депозит с цел патентна процедура и осигуряване на трайно
съхраняване за период 30 години на патентни, промишлени и колекционни
микробиологични обекти (щамове и култури).
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(3) Трудовите правоотношения с щатните служители в преобразуваната банка се
уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Министърът на образованието и науката издава Устройствен правилник на
Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури и назначава
ръководителя й.
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 94 от 2001 г., доп., бр. 46 от 2003 г., бр.
49 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., отм., бр. 15 от 2007 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменят се:
1. Постановление № 56 на Министерския съвет от 1995 г. за определяне на
основните функции, структурата и числеността на Министерството на образованието и
науката (обн., ДВ, бр. 24 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 82 от 1996 г., бр. 18, 29, 55 и 119 от
1997 г., бр. 39 от 1998 г. и бр. 5 от 1999 г.).
2. Постановление № 27 на Министерския съвет от 1993 г. за определяне на
основните функции и задачи на Министерството на образованието, науката и културата
(обн., ДВ, бр. 13 от 1993 г.; изм., бр. 52 от 1993 г.).
3. Постановление № 232 на Министерския съвет от 1996 г. за създаване на
задграничен щат на Министерството на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 82 от
1996 г.; изм., бр. 96 от 1997 г.).
§ 2. В Постановление № 181 на Министерския съвет от 1998 г. за определяне на
първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (обн., ДВ, бр. 95 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 138 от 1998 г., бр. 2, 3, 18, 24, 25, 40, 48 и 50 от 1999 г.; попр.,
бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 97 от 1999 г.) се правят следните изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 1 т. 16 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 2 т. 7 се отменя.
§ 3. Министърът на образованието и науката:
1. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението да внесе в
Министерския съвет проект на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за
безопасност на движението и проект на Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция "Академика" и да издаде Устройствен правилник на Националната банка за
промишлени микроорганизми и клетъчни култури.
2. В срока по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
професионалното образование и обучение да внесе в Министерския съвет проект на
Устройствен правилник на Националната агенция за професионално образование и
обучение.
§ 4. Средствата за заплати на заместник-министрите до 31 декември 1999 г. се
изплащат от бюджета на Министерския съвет.
§ 5. Постановлението се приема на основание § 3 и 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за администрацията.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник".
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 41 на Министерския
съвет от 27 март 2000 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
(ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.)
§ 4. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет да извърши корекции в бюджетите на Министерския съвет и на
Министерството на образованието и науката.
....................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 290 на Министерския
съвет от 11 декември 2003 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
(ДВ, бр. 110 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.)
§ 5. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет да извърши налагащите се промени по бюджетите на
Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и
спорта.
....................................
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 на Министерския съвет от 1 декември 2004 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 109 от 2004 г., в сила от 14.12.2004 г.)
........................................................................
§ 2. (Текстът на параграфа със 7-те алинеи да се вземе от сателитката към бр.
109/2004 г. на Устройствения правилник на Министерството на образованието и
науката с код 10441).
........................................................................
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник" с изключение на § 4, т. 2, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2005 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 48 на Министерския
съвет от 21 март 2005 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
(ДВ, бр. 27 от 2005 г., в сила от 1.01.2005 г.)
§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в
рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2005
г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити,
финансирани от републиканския бюджет, и за общините в рамките на средствата за
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делегираните от държавата дейности.
§ 5. Разходите за прехвърлената численост на персонала по реда
преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
Република България за 2005 г. се отчитат в дейност 111 "Контролни
общински органи" към група "Изпълнителни и законодателни органи"
"Общи държавни служби".

на § 75 от
бюджет на
държавни и
на функция

...................................
Приложение № 1 към чл. 1
чл. 1

(Отм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.,
в сила от 27.06.2006 г.)
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на образованието и науката
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
чл. 3, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.)
Списък
на
недвижимите
имоти,
предоставени
за
управление
на
Изпълнителната агенция "Академика"
1. Студентски морски комплекс "Академика" - с. Черноморец.
2. Хидропарк "Академика" - "Врана", с. Казичене.
3. Студентска база - с. Хитово.
4. Студентска база в местността Карааланица в Рила.
5. Студентска база в местността Нехтеница в Рила.
6. Студентска база - Берковица.
7. Ски-влек - Габрово.
8. Тенис-комплекс "Мир и дружба" - София.
9. Зала "Христо Ботев" - София.
10. Гребна база "Академика" - с. Панчарево.
11. Спортен комплекс "Академика" - IV километър, София.
12.
Студентско общежитие - София, кв. 236 на ж. к. Гео Милев,
район"Слатина", бл. 3, вх. А, с прилежащ терен 425 кв. м;
канцелария
съсзастроена площ 113 кв. м и офис със застроена площ 64 кв. м, намиращи
сев западната част на бл. 3, вх. Б, в кв. 236 на ж. к. Гео Милев,
район"Слатина", София.
13. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.).
14. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2001 г.).
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3
чл. 3, ал. 3
(Попр. - ДВ, бр. 106 от 1999 г.)
Списък на недвижимите имоти, предоставени за внасяне в капитала на
едноличното търговско дружество по чл. 3, ал. 3
1. Почивна база "Христо Ботев" - Несебър.
2. Морски комплекс "Академика" - Варна.
3.
Планински комплекс "Академика" - Банско:
а)
седалкова
въжена линия "Тодорка";
б) седалкова въжена линия "Ледника";
в)
ски-влек "Чалин валог";
г)
ски-влек "Платото";
д)
Бъндеришка
поляна;
е) Дом на скиора;
ж) високопланински дом "Академика".
4.
Планински комплекс "Академика" - Витоша:
а)
седалкова
въжена линия "Академика" - 1 и 2;
б) почивна база "Сините скали".
5. Ски-влек "Академика" - местността Слънчева поляна - Пампорово,
и
Почивна база - Пампорово.
6. Почивна база "Академика" - с. Гела, община Смолян.
7. Хидропарк "Академика" - с. Оризаре, община Родопи.
8. Почивна база "Академика - Щъркелово гнездо" - язовир "Искър".
9.
(Попр. - ДВ, бр. 106 от 1999 г.) Ски-влек "Академика" с. Говедарци, община Самоков.
10. Спортен комплекс "Академика" - Благоевград:
а) ски-влек
"Академика" в местността Бодрост;
б) плувен басейн - Благоевград.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

База - с. Равно поле, община Елин Пелин.
Зимен дворец - София.
Зала "Фестивална" - София.
Спортен комплекс "Академика" - кв. Гео Милев, София.
Тенис-комплекс "Академика" - Борисовата градина, София.
Стол "Академика" - IV километър, София.
Почивна база "Аурелия" - с. Равда, община Несебър.
Приложение № 4 към чл. 5, ал. 2, т.
12 чл. 5, ал. 2, т. 12
(Отм. - ДВ, бр. 15 от 2007
г.,
в сила от 1.01.2007 г.)
Приложение № 5 към чл. 5,
ал. 3 чл. 5, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 28 от
2000 г.,
в сила от
1.01.2000 г.,
бр.
94 от 2001 г.,
в сила
от
2.11.2001
г.,
бр.
82
от
2003
г.,
бр. 110 от 2003 г.,
в
сила
от
1.01.2004
г.,
доп.,
бр.
49
от
2004
г.,
в
сила
от
8.06.2004
г.,
изм.,
бр.
89
от
2004
г.,
бр.
109
от
14.12.2004
г.,
в сила от 14.12.2004 г.,
изм.
и
доп.,
бр.
7
от
2005
г.,
изм.,
бр.
19
от
2005
г.,
в
сила
от
1.03.2005
г.,
бр. 27 от 2005 г.,
в
сила
от
29.03.2005
г.,
бр.
49
от
2005
г.,
бр. 78 от 2005 г.,
в
сила
от
1.09.2005
г.,
бр. 48 от 2006 г.,
в
сила
от
1.05.2006
г.,
бр. 52 от 2006 г.,
в
сила
от
27.06.2006
г.,
бр. 93 от 2006 г.,
отм.,
бр. 15 от 2007 г.,
в
сила от 1.01.2007 г.)
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