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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

№……….………………….                                                                          

……………………. 2022 г.   

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката 

 

 

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 внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на  нормативни актове на Министерския 

съвет. 

Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е създаден с Постановление № 

277 на Министерския съвет от 2013 г. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет 

към министъра на образованието и науката. ЦРЧР администрира, насърчава, консултира, 

организира и координира участието на Република България в Програма "Еразъм +" на 

Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и в 

нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности, в Програма "Европейски 

корпус за солидарност", както и в други европейски и международни образователни 

програми и инициативи. 

Дейността на центъра се финансира със средства от държавния бюджет, средства 

от бюджета на Европейския съюз и други собствени приходи. Управлението на бюджета 
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на центъра и разходването на средства се извършва в съответствие с българското и 

европейското законодателство, както и с ръководствата за националните агенции по 

Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност". Към настоящия 

момент утвърдената численост на персонала в ЦРЧР е 53 щатни бройки.  

Настоящото изменение и допълнение на  Правилника за устройството и дейността на 

Центъра за развитие на човешките ресурси, приет с Постановление № 277 на 

Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2014 г. 

и бр. 61 от 2016 г. доп., бр. 51 от 2019 г. изм. и доп., бр. 67 от 2021 г. ) се предлага във 

връзка с дейностите по „Еразъм+“ и по конкретно от възникнала необходимост от 

допълнителен експертен опит за  програмен период 2021-2027 год., като бъде увеличена 

числеността на персонала. Очакваният резултат от предвидената възможност за наемане 

на допълнителен персонал е дългосрочен и ще доведе до подпомагане на съответните 

звена в центьра, които участват в администрирането, управлението и изпълнението на 

програмите „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”. Идентифицирана е 

необходимостта от актуализиране числеността на администрацията в Устройствения 

правилник на ЦРЧР чрез увеличаване с 5 (пет) бройки — „сътрудник по управление на 

европейски проекти и програми”, съгласно чл. 8, ал. от Наредбата за прилагане на 

класификатора на длъжностите в администрацията, с цел подпомагане на дейностите в 

специализираната администрация при администриране и управлението на дейностите от 

Програма „Еразъм +“, както и администрирането на Програма "Европейски корпус за 

солидарност".  

В проекта на Постановление са предвидени и изменения в Устройствения правилник на 

ЦРЧР, засягащи числеността на администрацията, при съобразяване на § 16, ал. 1, ал. 2 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за администрацията, като посочената разпоредба не се прилага за осигуряването 

на дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти или програми, 

финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или 

от други международни финансови институции и донори, с бенефициент – 

администрация на изпълнителната власт.  Осигуряването на дейностите по изпълнението 

и/или управлението на програми се осъществява чрез увеличение на числеността на 

персонала на администрациите на изпълнителната власт (§ 16, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на 

ЗА). 

С оглед изпълнение на  препоръка, дадена от Европейската комисия е необходимо 

да бъдат предприети действия за актуализиране числеността на администрацията в 

Устройствения правилник на ЦРЧР, като промениje в щатните разписания са с цел 
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подпомагане на дейността на дирекция „Проверки на място и мониторинг“, чрез 

увеличаване на числеността с 1 бройка -„сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми“  и на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“, чрез 

увеличаване на числеността с 4 бройки -„сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми“ в Центъра за развитие на човешките ресурси. 

Проектът на акт не води до изменения в целевите стойности на показателите за 

изпълнение на бюджетните програми, в т.ч. на ключовите индикатори по програмния 

бюджет на Министерството на образованието и науката,  за което е приложена 

финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 по чл. 35, ал. 1 т. 4 буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерски съвет. 

 В съответствие с чл. 20 от Закона за нормативните актове е извършена 

предварителна частична оценка на въздействието на проекта на нормативен акт, която е 

съгласувана с администрацията на Министерския съвет по реда на чл. 30б от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на Постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона 

за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката и на Портала за обществени консултации на Министерския 

съвет. 

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от 

европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с 

европейското законодателство.  

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 нормативни актове на Министерския съвет. 

 

 

 

 

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

Министър на образованието и науката 

 


