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Проект!  

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ……. 

от ………………. 2022 г. 

 

 

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., бр. 9 от 2016 г. и изм. и доп., бр. 

80 от 2016 г., бр. 41 от 2017 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г., доп., бр. 70 от 2018 г., изм. 

и доп., бр. 12 от 2020 г., попр., бр. 13 от 2020 г. и изм., бр. 20 от 2021 г. ) 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

П О С Т А Н О В И: 

 

§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 числото „19“ се заменя с „18“; 

2. В ал. 2 числото „379“ се заменя с „375“. 

§ 2. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В основния текст числото „16“ се заменя с „15“. 

2. Точка 1 се изменя: 

„1. дирекция „Политики за стратегическо развитие“. 

3. Точка 4 се изменя: 
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„4. дирекция „Предучилищно и училищно образование, квалификация и кариерно 

развитие“. 

4. Точка 6 се изменя: 

„6. дирекция „Организация и контрол на предучилищното и училищното образование 

и обучение на българите зад граница“. 

5. Точка 7 се отменя. 

§ 3. Член 40 се изменя: 

„Чл. 40. Дирекция „Политики за стратегическо развитие“: 

1. подпомага министъра при планирането и реализирането на държавната политика в 

областта на образованието и науката; 

2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и 

европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския 

съвет; 

3. осъществява координация и мониторинг на разработването, изпълнението и 

отчитането на управленската програма на правителството и нейните актуализации в частта 

на образованието и науката;  

4. координира, анализира и отчита изпълнението на Стратегическата рамка за 

образование, обучение и учене в Република България (2021 - 2030); 

5. подпомага министъра при координиране на наблюдението, контрола и отчитането 

на изпълнението на Националната програма за развитие България 2030 в частта на 

образованието и науката;  

6. осъществява координация и мониторинг по ежегодно актуализиране и отчитане на 

Националната програма за реформи на Република България и на специфичните препоръки 

на Съвета на Европейския съюз в рамките на Европейския семестър; 

7. осъществява координация и мониторинг при разработването и изпълнението на 

политиките в областта на образованието и науката във връзка с финансирането от 

националния бюджет и от средствата от Европейския съюз и други международни фондове 

и програми; 

8. отговаря за извършването на оценка на въздействието при изработването и 

прилагането на нормативни актове и стратегически документи; 

9. изготвя анализ на резултатите и подготвя обобщени отчети в областта на 

предучилищното и училищното образование, висшето образование и науката; 

10. предлага мерки за усъвършенстване на системите и на качеството в образованието 

и науката въз основа на постигнатия напредък на държавите-членки на ЕС, измерен с 

ключовите индикатори на Европейски и международни организации; 
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11. предлага въвеждане на европейски и международни практики в областта на 

образованието и науката; 

12.  подпомага министъра при изпълнението на оперативните споразумения  и 

осъществява координация при докладването на напредъка в изпълнението на ключовите 

етапи и цели в областта на образованието и науката по Националния план за възстановяване 

и устойчивост; 

13. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен 

стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование; 

14. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните 

актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната 

й компетентност; 

15. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на 

Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност.“ 

§ 4. В чл. 42 се изменя: 

„Чл. 42. Дирекция „Предучилищно и училищно образование, квалификация и 

кариерно развитие“: 

1. подпомага министъра при разработването и изпълнението на държавната политика 

в областта на предучилищното, общото и профилираното училищно образование, както и 

за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти; 

2. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни 

стандарти за предучилищното образование, за усвояването на българския книжовен език, 

за учебния план, за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка, за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците и за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование и за статута и професионалното развитие на 

учителите и другите педагогически специалисти; 

3. организира и отговаря за разработването и актуализирането на нормативната 

уредба, свързана с квалификацията, кариерното развитие, атестирането и диференцираното 

заплащане на педагогическите специалисти; 

4. организира и отговаря за дейностите по разработване на държавните изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител“; 

5. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно 

развитие на педагогическите специалисти съобразно професионалните нужди по места, 

контролира и координира изпълнението им от страна на административните структури към 

министерството с функции в същата област; 
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6. разработва рамкови учебни планове в училищното образование; 

7. координира разработването и отговаря за внедряването на учебните програми по 

учебните предмети от общообразователната и от профилираната подготовка; 

8. съгласува проекти на типови учебни планове на училищата по изкуствата и по 

културата, на спортните и на духовните училища по отношение на специализираната 

подготовка; 

9. съгласува проекти на учебни програми, свързани с предучилищното образование, 

общото и профилираното училищно образование, в дейностите по регистрация и промени 

на частни детски градини и училища; 

10. съгласува проекти на учебни планове и на учебни програми на иновативни 

училища по отношение на елементите, свързани с учебния план и с учебните програми за 

придобиване на общообразователна подготовка; 

11. създава и апробира учебно-изпитни програми; 

12. съдържателно осигурява изпитните материали за държавните зрелостни изпити и 

за националните външни оценявания в края на клас, етап или степен на образование; 

13. организира и координира работата на националните комисии по проверка и 

оценяване на държавните зрелостни изпити; 

14. контролира работата на регионалните комисии по проверка и оценяване на 

националните външни оценявания; 

15. подпомага дейностите по диагностиката на училищната готовност в 

предучилищното образование, както и по вътрешното и външното оценяване в училищното 

образование; 

16. организира дейностите по установяване съответствие на квалификацията на 

лицата с изискванията за заемане на учителски длъжности в Република България; 

17. отговаря за дейностите, свързани с оценяването и одобряването на програмите за 

обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и с 

оценяването и одобряването на промени на съдържанието на одобрените програми и 

промени на обучителите; 

18. организира и отговаря за поддържането на информационния регистър на 

одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и за вписването на обстоятелства в него; 

19. методически ръководи дейностите, свързани с ученическите олимпиади и 

състезания, като: 

а) изготвя правила за организацията на ученическите олимпиади и състезания и 

предлага на министъра състава на националните комисии;  

б) контролира провеждането на олимпиадите и състезанията на национално ниво; 
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в) предлага на министъра протоколи за класиране на учениците в националните 

олимпиади и състезания, протоколи за лауреати и протоколи за определяне на 

националните отбори за представяне на Република България на международни олимпиади 

и състезания; 

20. ръководи методически, контролира и оценява дейността на експертите в 

регионалното управление на образованието по общообразователни и по профилиращи 

учебни предмети, както и по религия и по майчин език, както на експертите, натоварени с 

изпълнение на дейности по квалификация и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти; 

21. координира взаимоотношенията с държавни институции, с училищата и с 

неправителствени организации, работещи в областта на квалификацията на учителите и 

кариерното развитие, както и със социалните партньори; 

22. участва в разработването и управлението на национални проекти и програми; 

23. участва с експерти и дава становища по предложения, свързани с откриване, 

регистрация, преобразуване, промени и закриване на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

24. осигурява обучението по учебния предмет Религия, като: 

а) координира разработването и внедряването на учебни програми по предмета; 

б) осъществява връзката с официалните религиозни институции; 

25. осигурява обучението по учебните предмети Майчин език и Хореография, като 

координира разработването и внедряването на учебни програми по предметите; 

26. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените 

споразумения, програми и протоколи, свързани със съдържанието и организацията на 

предучилищното и училищното образование, както и с квалификацията и кариерното 

развитие на педагогическите специалисти; 

27. методически подпомага дейностите по признаване на завършени периоди от 

училищно обучение, на етапи и степени на образование, както и ръководи дейностите по 

валидиране на неформалното обучение и информално учене в областта на 

общообразователната подготовка в училищното образование;  

28. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните 

актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната 

й компетентност; 

29. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на 

Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност.“ 

§ 5. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В основния текст думите „Дирекция „Организация и контрол“ се заменят с „ 

Дирекция „Организация и контрол на предучилищното и училищното образование и 

обучение на българите зад граница“: 

2. Създават се нови точки 11 и 12: 

„11. отговаря за провеждането на държавната политика, свързана с обучението на 

българите, живеещи извън Република България, както и за опазване на българското 

културно-историческо наследство; 

12. отговаря за провеждането на държавната политика, свързана с развитието на 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование, като 

организира и координира дейностите по откриване, регистрация, преобразуване, промени, 

закриване, отписване и заличаване на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

3. Създават се точки 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23:  

„13. организира, координира и контролира дейността на българските училища в 

чужбина; 

14. методически и организационно координира, подпомага и контролира обучението 

по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизация на България, 

География и икономика на България, осъществявано в чужбина от дипломатическите 

представителства на Република България, от българските православни църковни общини, 

от Славянобългарския манастир "Св. Вмчк. Георги Зограф" – Атон, Гърция, както и от 

организациите на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно 

законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна 

дейност;  

15. подпомага изработването на адаптирани учебни програми за обучение на българи, 

живеещи извън Република България, като осъществява координация и взаимодействие с 

учителите, осъществяващи обучението; 

16. организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на учебни 

материали, в т.ч. учебници и учебни помагала за обучението на българите, живеещи извън 

Република България; 

17. организира и координира дейността на преподавателите по български език и 

литература в чуждестранните университети в чужбина; 

18. осигурява координация и взаимодействие между организациите на българи, 

живеещи извън Република България; 

19. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен 

стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; 
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20. подготвя проект на списък на иновативните училища въз основа на училищни 

проекти за иновация; 

21. подготвя проект на списъци на средищни и защитени детски градини и училища 

въз основа на данни от регионалните управления по образованието и общините; 

22. организира, координира и контролира дейностите, свързани с осигуряване правото 

на безплатен транспорт на учениците; 

23. организира и поддържа регистър на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование;“ 

4. Досегашните точки 11 и 12 стават съответно 24 и 25. 

§ 6. Член 44 се отменя. 

§ 7. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова точка 21: 

21. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика и 

упражняването на правомощията му в областта на кредитирането на студентите и 

докторантите и координира сътрудничеството с висшите училища, научните организации, 

Националното представителство на студентските съвети и с банките;“ 

2. Досегашните точки 21 и 22 стават съответно точки 22 и 23. 

§ 8. В чл. 50 т. 15 се отменя. 

§ 9. В чл. 51 т. 11 се отменя. 

§ 10. В Приложението към чл. 27, ал. 3 се правят следните изменения: 

1. В наименованието числото „379“ се заменя с „375“; 

2. на ред „Обща администрация“ числото „78“ се заменя с „77“; 

3. На ред „дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ числото „41“ 

се заменя с „40“; 

4. на ред „Специализирана администрация“ числото „264“ се заменя с „261“; 

5. Ред „дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно 

развитие“ 16“ се изменя:  

„дирекция „Политики за стратегическо развитие“ 11“; 

6. Ред „дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ 24“ 

се изменя:  

„дирекция „Предучилищно и училищно образование, квалификация и кариерно 

развитие“ 29“; 

7. На ред „дирекция „Професионално образование и обучение“ числото „14“ се заменя 



 

 8 

с „13“; 

8. Ред „дирекция „Организация и контрол“ 16“ се изменя:  

„дирекция „Организация и контрол на предучилищното и училищното образование и 

обучение на българите зад граница“ 28“; 

9. Ред „дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ 13“ се 

заличава; 

10. На ред „дирекция „Финанси“ числото „27“ се заменя с „26“. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 11. В Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката (обн., 

ДВ, бр. 12 от 2018 г., изм. и доп., бр. 24 от 2018 г., бр. 6 от 2019 г., изм., бр. 24 от 2019 г., бр. 

12 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 67 от 2021 г. и бр. 58 от 2022 г.) се правят следните 

изменения: 

1. В чл. 1, ал. 1 т. 10 се отменя; 

2. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 т. 10 се отменя. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:    КРАСИМИР БОЖАНОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

НА МОН: 

                                       АЛБЕНА МИХАЙЛОВА 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ПРАВНА” В МОН: 

                                   ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ 

 

 


