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ДОКЛАД
ОТ КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ – МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Правилник за устройството и дейността на Националния институт по
метеорология и хидрология

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на
Националния институт по метеорология и хидрология.
С § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на приетия Закон за държавния
бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г. Националният
институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на
науките се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като
юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на
Министерството на образованието и науката. Предвижда се Националният институт по

метеорология и хидрология да бъде национална научна организация за осъществяване
на

оперативни

дейности

в

областта

на

метеорологията,

хидрологията

и

агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна
и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология ще
бъде и националната хидрометеорологична служба на Република България. Дейността
на Националния институт по метеорология и хидрология ще се осъществява от
служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. и заемащите академични
длъжности.
Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за държавния
бюджет на Република България за 2019 г. е възложено на Министерският съвет, в срок
до един месец от влизането в сила на закона, по предложение на министъра на
образованието и науката, да приеме правилник за устройството и дейността на
Националния институт по метеорология и хидрология.
С предложения проект на акт се предлага уредба относно устройството и
дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.
Институтът ще осъществява оперативни дейности в областта на метеорологията,
хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, за научноприложна, иновативна и образователна дейност. На институтът са възлагат национални
и международни дейности в т.ч.:
-

поддържане

на

системи

за

метеорологични,

хидрологични

и

агрометеорологични наблюдения (мониторинг) на територията на Република България
като регионален компонент от Глобалната интегрирана система за наблюдение на
Световната метеорологична организация към ООН (СМО);
- контрол, обработка и анализ на информацията от хидрометеорологичния
мониторинг;
- издаване на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични прогнози;
- разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за
ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен
произход;
- изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия;
- научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейност, свързана с
моделиране

на

метеорологичните

и

хидрологичните

процеси

и

явления

и

разпространението на замърсители в атмосферата и морето;
- изучаване на климата, оценка на водните ресурси;
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- фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на докторанти и
на висококвалифицирани специалисти самостоятелно, както и съвместно с висши
училища и научни организации;
- издаване и разпространение на издания в областта на метеорологията и
хидрологията;
- хидрометеорологично обслужване на държавните институции и обществото;
- изпълнение на задълженията на Република България към Световната
метеорологична организация (СМО) и в други международни организации, съгласно
международни договори;
- обмен на хидрометеорологична информация;
- осигуряване на специализирана морска прогноза за корабоплаването;
- наблюдение и изучаване на глобалните и регионалните изменения на климата,
съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменения на климата;
- обмен на информация на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)
чрез регионалния телекомуникационен център в София, съгласно договореностите
между МААЕ и СМО;
- получаване, разпространение и използване на спътникова информация от
EUMETSAT.
Ръководните органи на Националния институт по метеорология и хидрология ще
са: общо събрание на учените, научен съвет и генерален директор, които се
конституират и функционират при определени условия и ред. Предвижда се
генералният директор да се назначава от министъра на образованието и науката по
предложение на научния съвет.
Националният институт по метеорология и хидрология ще е организиран в общи
и специализирани структурни звена с обща численост на персонала 724 щатни бройки.
Общите

структурни

административно-стопански

звена
дейности,

осъществяват:

финансово-счетоводни

административно-правно

и

обслужване,

управление на човешките ресурси и на собствеността, международни дейности, връзки
с обществеността и протокол. Общите структурни звена са организирани в отдели.
Специализираните структурни звена осъществяват научна, научно-приложна и
оперативна дейност в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията,
както и иновативна и образователна дейност. Специализираните структурни звена са
департаменти и филиали.
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Функциите, броя, дейността и числеността на персонала на общите и на
специализираните структурни звена в института се определят от Генералния директора,
в рамките на общата численост.
Дейността на Националният институт по метеорология и хидрология ще се
финансира със средства от държавния бюджет, собствени приходи, проекти и
програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации,
както и безвъзмездно получени средства.
Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и
ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална
собственост, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предоставени от
държавата на институтът, са държавна публична собственост, съответно държавна
частна собственост.
С проекта на акт се правят изменения и допълнения и в Постановление № 13 на
Министерския съвет от 31.01.2018 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.), които да отразят ръководителя на Националният институт по
метеорология

и

хидрология

като

разпоредител

с

бюджет

по

бюджета

на

Министерството на образованието и науката.
По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на
акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление на
Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на
Националния институт по метеорология и хидрология, 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 на портала за обществени консултации.
Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от
администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е
свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация, като становищата им са отразени съгласно приложената
справка.
Приложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да окаже
пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е
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приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Проектът на акт не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския
съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския
съвет да разгледа и приеме предложения проект на постановление.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
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