
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на образованието и
науката и определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на

образованието и науката (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от
3.07.2013 г.)

Обн.,  ДВ,  бр.  12  от  12.02.2010  г.,  в  сила  от  13.03.2010  г.,  изм.,  бр.  56  от  23.07.2010  г.,  в  сила  от
23.07.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., в  сила от 30.12.2010 г., бр. 33 от 26.04.2011 г., в
сила от 26.04.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и  доп., бр. 107
от  13.12.2013  г.,  в  сила  от  1.01.2014  г.,  изм.,  бр.  50  от  17.06.2014  г.,  в  сила  от  17.06.2014  г.,  бр.  61  от
5.08.2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл.  1.  (Изм.  -  ДВ,  бр.  62  от  2013  г.,  в  сила  от  3.07.2013  г.)  Приема  Устройствен  правилник  на
Министерството на образованието и науката.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Министърът на образованието и  науката е
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  62  от  2013  г.,  в  сила  от  3.07.2013  г.)  Второстепенни  разпоредители  с  бюджетни
кредити към министъра на образованието и науката са:

1. председателят на Българската академия на науките;

2. ректорите на висшите училища, посочени в приложение № 1;

3. председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация;

4. председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение;

5. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.); 

6. изпълнителният директор на Националния център за информация и документация;

7. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.); 

8. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г.); 

9.  директорът  на  Центъра  за  образователна  интеграция  на  децата  и  учениците  от  етническите
малцинства;

10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.); 

11. директорът на Националния студентски дом;

12. управителят на Фонд "Научни изследвания";

13.  началниците  на  регионалните  инспекторати  по  образованието  по  чл.  35,  ал.  2  от  Закона  за
народната просвета; 



14. директорите на държавните обслужващи звена по чл. 10, ал. 2 от Закона за народната просвета; 

15. директорите на държавните училища по чл. 10, ал. 2 от Закона за народната просвета; 

16.  (нова  –  ДВ,  бр.  107  от  2013  г.,  в  сила  от  1.01.2014  г.)  изпълнителният  директор  на  Центъра  за
развитие на човешките ресурси.

(3)  (Изм.  –  ДВ,  бр.  107  от  2013  г.,  в  сила  от  1.01.2014  г.)  Общата  численост  на  персонала  в
разпоредителите по ал. 2, т. 3 – 13 и 16 и в държавните обслужващи звена по ал. 2, т. 14, за които средствата
от държавния бюджет не се определят на базата на единни  разходни  стандарти  за едно дете и  един  ученик,
е посочена в приложение № 2.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 1 от Закона за нормативните актове и  чл. 6, ал. 2

от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 2. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на образованието, младежта и  науката,
приет с Постановление № 148 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2006 г.; изм. и  доп., бр.
15 от 2007 г., бр. 32 и 61 от 2008 г.; попр., бр. 65 от 2008 г.; изм. и  доп., бр. 77 от 2008 г., бр. 10, 36, 64 и  79
от 2009 г.).

§  3.  Отменя  се  Постановление  №  27  на  Министерския  съвет  от  2007  г.  за  определяне  на
първостепенния  и  второстепенните  разпоредители  с  бюджетни  кредити  в  Министерството  на
образованието, младежта и науката (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.; изм. и  доп., бр. 32 и  61 от 2008 г. и  бр. 36 и
64 от 2009 г.).

§  4.  В  Правилника  за  дейността  на  Националната  агенция  за  оценяване  и  акредитация,  приет  с
Постановление № 25 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 83 и  96 от 2005
г. и бр. 61 от 2008 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 1 числото "40" се заменя с "30".

2.  Навсякъде  в  правилника  думите  "министъра  на  образованието  и  науката"  и  "Министерството  на
образованието  и  науката" се  заменят  съответно  с  "министъра  на  образованието,  младежта  и  науката"  и
"Министерството на образованието, младежта и науката".

3. Приложението към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

„Приложение
към чл. 3, ал. 1 

Численост на персонала на Националната агенция 
за оценяване и акредитация – 30 щатни бройки 

Председател и акредитационен съвет 11 

Председатели на постоянни комисии по 

области на висшето образование 8 

Главен секретар 1 

Обща администрация 4 



в т.ч.: 

дирекция „Административно, финансово, 

правно-нормативно и информационно 

обслужване“ 4 

Специализирана администрация 5 

в т.ч.: 

дирекция „Оценяване, акредитация и 

следакредитационно наблюдение и 

контрол“ 5 

Председател на Постоянната комисия за 

следакредитационно наблюдение и контрол 1" 

 § 5. В Постановление № 65 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване на Национален  студентски
дом към Министерството на образованието и  науката (обн., ДВ, бр. 34 от 1999 г.; изм., бр. 61 от 2008 г.) се
правят следните изменения:

1. В чл. 3 цифрата "5" се заменя с "4".

2.  В  наименованието  и  навсякъде  в  текста  думите  "Министерството  на  образованието  и  науката",
"министърът на образованието и науката" и "министъра на образованието и  науката" се заменят съответно с
"Министерството  на  образованието,  младежта  и  науката",  "министърът  на  образованието,  младежта  и
науката" и "министъра на образованието, младежта и науката".

§  6.  В  чл.  3  от  Постановление  №  113  на  Министерския  съвет  от  2004  г.  за  преобразуване  на
Националния  център  за  информация  и  документация  от  юридическо  лице  по  чл.  60  от  Закона  за
администрацията  към  министъра  на  икономиката  в  юридическо  лице  по  чл.  60  от  Закона  за
администрацията към министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) числото "50" се заменя с
"45".

§  7.  В  Устройствения  правилник  на  Института  по  публична  администрация  към  министъра  на
образованието, младежта и  науката, приет с Постановление № 82 на Министерския съвет  от  2000  г.  (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г., бр. 78 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г. и
бр. 79 от 2009 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 2 числото "28" се заменя с "25".

2. Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 2 

Численост на персонала на Института по публична 
администрация – 25 щатни бройки 



Изпълнителен директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация 5 

в т. ч.: 

дирекция „Административно-правно и 

финансово-стопанско осигуряване“ 5 

Специализирана администрация 18 

в т. ч.: 

дирекция „Обучение, международна 

дейност и проекти“ 18“ 

 § 8. (В сила от 12.02.2010 г.) В Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии  за включване в  Списъка на
средищните  училища  и  приемане  на  финансови  правила  за  разходване  на  средствата  за  допълнително
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици  от средищните  училища  (обн.,  ДВ,  бр.  29
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и  бр. 3 от 2010 г.) в  допълнителните разпоредби  се създава
нов § 1: 

"§  1.  Право  на  безплатен  транспорт  имат  и  пътуващите  ученици  до  16-годишна  възраст,  живеещи  в
населени  места,  в  които  няма  съответно  училище  по  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  -  4,  6  -  8  от  Закона  за  народната
просвета, до училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община."

§  9.  Постановлението  влиза  в  сила  един  месец  след  обнародването  му  в  "Държавен  вестник"  с
изключение на § 8, който влиза в сила от деня на обнародването. 
                                                        Приложение № 1

                                                към чл. 2, ал. 2, т. 2      1. Технически

университет - София.

     2. Технически университет - Габрово.

     3. Русенски университет "Ангел Кънчев".

     4. Университет по хранителни технологии - Пловдив.

     5. Химико-технологичен и металургичен университет - София.

     6. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

     7. Лесотехнически университет - София.

     8. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София.

     9. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София.

     10. Университет за национално и световно стопанство - София.

     11. Икономически университет - Варна.

     12. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов.

     13. Софийски университет "Св. Климент Охридски".

     14. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".

     15. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

     16. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

     17. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

     18. Национална спортна академия - София.

     19. Тракийски университет - Стара Загора.

     20. Аграрен университет - Пловдив.

     21. Медицински университет - София.

     22. Медицински университет - Пловдив.

     23. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

     24. Медицински университет - Плевен.

     25. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.



     26. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо

Сарафов".

     27. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София.

     28. Технически университет - Варна.

     29. Национална художествена академия - София.

     30. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни

технологии - София.

     31. Колеж по телекомуникации и пощи - София.

     32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София.

     33. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София.                               

                       Приложение № 2

                                                      към чл. 2, ал. 3                      

                 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г.,

                                              в сила от 23.07.2010 г.,

                                                    бр. 88 от 2010 г.,

                                                   бр. 102 от 2010 г.,

                                              в сила от 30.12.2010 г.,

                                                    бр. 33 от 2011 г.,

                                              в сила от 26.04.2011 г.,

                                                    бр. 60 от 2011 г.,

                                                    бр. 62 от 2013 г.,

                                               в сила от 3.07.2013 г.,

                                      изм. и доп., бр. 107 от 2013 г.,

                                               в сила от 1.01.2014 г.,   

                                              изм., бр. 50 от 2014 г., 

                                              в сила от 17.06.2014 г.,

                                                    бр. 61 от 2016 г.)       Обща численост

на персонала във второстепенните разпоредители с 

         бюджетни кредити към министъра на образованието и науката     1. Национална агенция

за оценяване и акредитация                    30

     2. Национална агенция за професионално

        образование и обучение                                           21

     3. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) 

     4. Национален център за информация и документация                   45

     5. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) 

     6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г.,

        отм., бр. 88 от 2010 г.) 

     7. Център за образователна интеграция на

        децата и учениците от етническите малцинства                      6

     8. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.)  

     9. Национален студентски дом                                         4

     10. Фонд "Научни изследвания"                                       12

     11. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Регионални инспекторати 

         по образованието                                               612

     12. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.,

         бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г., бр. 107 от 

         2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Държавни обслужващи звена    263

     13. (Нова – ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм.,

         бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., бр. 61 от 2016 г.)

         Център за развитие на човешките ресурси                         51


