Проект:

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм., бр. 1 от .2000 г., изм., бр. 108 от .2000 г., изм., бр. 111
от 2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 2003 г., изм., бр. 120 от 2002 г., доп., бр. 29 от.2003
г,. изм., бр. 28 от 2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 2005 г,. изм., бр. 94 от 2005 г., изм., бр.
30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 2006 г., попр., бр 63 от 2006 г., изм. и доп., бр. 13
от 2008 г., изм., бр. 26 от 2008 г. )

§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Центровете за професионално обучение и центровете за информация и
професионално ориентиране не може да се управляват и представляват от лица, които
са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление.”
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) До 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално
обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са длъжни да
представят в Националната агенция за професионално образование и обучение
информация за извършената дейност през предходната календарна година.”
4. Създава се ал. 9:
„(9) Националната агенция за професионално образование и обучение определя
индикатори за предоставяне на годишната информация по ал. 8.”
§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. разработва и утвърждава формуляри и образци на документи за
лицензиране;”
2. В т. 10 след думата „ориентиране” се добавя „и за издадените и отнети
лицензии”;
3. Създават се точки 12 и 13:
„12. определя индикатори за предоставяне на годишната информация по чл. 22,

ал. 8;
13. информира Министерството на образованието и науката за лицензираните
центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално
ориентиране.”
§ 3. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. одобрява формулярите и образците на документите за лицензиране;”
2. Точка 4 се изменя така:
„4. приема индикатори за предоставяне на годишната информация по чл. 22, ал.
8;”
3. Точка 5 се отменя.
§ 4. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават точки 5, 6, 7 и 8:
„5. утвърждава формулярите и образците на документите за лицензиране след
одобрението им от управителния съвет;
6. издава или отказва да издаде лицензия за извършване и удостоверяване на
професионално обучение или за извършване на информиране и професионално
орентиране;
7. отнема издадените лицензии в случаите и по реда, определени в този закон;
8. утвърждава индикаторите за предоставяне на годишната информация по чл.
22, ал. 8 след приемането им от управителния съвет.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) При изпълнение на своите правомощия председателят издава заповеди.”
§ 5. В чл. 49, ал. 3, т. 1 думите „управителния съвет” се заменят с „председателя
на Националната агенция за професионално образование и обучение”.
§ 6. Член 49а се изменя така:
„Лицензия
Чл. 49а. (1) Лицензията дава право за извършване и удостоверяване на
професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация
или за извършване на информиране и професионално ориентиране.
(2) Лицензия се издава на лицата по чл. 22, ал. 2 - 5, когато заявената от тях
дейност отговаря на държавното образователно изискване за придобиване на
квалификация по съответната професия или на изискванията за извършване на
информиране и професионално ориентиране относно:

1. осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионалното
обучение и/или информиране и професионално ориентиране, включително и чрез
вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
2. ресурсно осигуряване – материални и човешки ресурси, с които се гарантира
качествено провеждане на професионалното обучение и/или информиране и
професионално ориентиране.
(3) Изискванията по ал. 2 се конкретизират в Правилника за дейността на
Националната агенция за професионално образование и обучение.
(4) Лицензията съдържа:
1. името, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или
юридическото лице, получило лицензията; единен идентификационен код – за
търговците или код по БУЛСТАТ - за лицата, които не са търговци;
2. наименование на центъра за професионално обучение или центъра за
информация и професионално ориентиране;
3. предмет на лицензията;
4. професиите, за които е издадена лицензията за извършване и удостоверяване на
професионално обучение;
5. адрес на сградите, в които ще се извършва професионалното обучение или
дейността по информиране и професионално ориентиране;
6. дата на издаване на лицензията;
(5) Правата по издадената лицензия са лични и не могат да бъдат прехвърляни или
преотстъпвани.
§ 7. Създават се чл. 49б и чл. 49в:
„Условия и ред за издаване на лицензия
Чл. 49б (1) Лицензията се издава по подадено писмено заявление на лицата по чл.
22, ал. 2 - 5.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. формуляр по образец;
2. удостоверение издадено от съответния съд по регистрацията или Агенцията по
вписванията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя;
3. единен идентификационен код - за търговците или код по БУЛСТАТ – за
юридическите лица, които не са търговци;
4. свидетелство за съдимост на лицето, което ще представлява и управлява
центъра;

5. правилник за устройството и дейността на центъра;
6. документация за професионално обучение – учебни планове и учебни програми
за обучение по професиите съгласно чл. 13;
7. документи за собственост или други документи, доказващи наличието на
материална база, необходима за осигуряване на извършваната от съответния център
дейност;
8. документи, издадени от компетентните органи за съответствието на
материалната база със санитарно–хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и
аварийна безопасност;
9. сведение за преподавателския състав, към което се прилагат и копия от
документите за завършено образование и професионална квалификация и декларации
за съгласие;
10. документ за платена такса;
11. други документи, посочени в Правилника за дейността на Националната
агенция за професионално образование и обучение.
(3) За издаване на лицензия за център за професионално обучение и център за
информация и професионално ориентиране на чуждестранни юридически лица по чл.
22, ал. 5, освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6, 9, 10 и 11, към заявлението се прилагат
документи за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на
държавата, в която е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се
представят заедно със заверен превод на български език.
(4) До 3 месеца от постъпване на документите по ал. 2 председателят на
Националната агенция за професионално образование и обучение издава или отказва да
издаде лицензията въз основа на докладите на съответните експертни комисии.
(5) Когато в подадените документи за лицензиране се констатират непълноти или
нередовности, председателят на Националната агенция за професионално образование
и обучение уведомява заявителя да ги отстрани или да предостави допълнителна
информация. Заявителят може да отстрани нередовностите и/или да предостави
допълнителна информация най-късно в едномесечен срок от получаване на
уведомлението.
(6) Срокът за произнасяне по ал. 4 спира да тече до отстраняване на
несъответствията от заявителя или до изтичане на срока по ал. 5.
(7) Ако заявителят не отстрани несъответствията в срок, председателят на
Националната агенция за професионално образование и обучение отказва издаването на

лицензия.
(8) Председателят на Националната агенция за професионално образование и
обучение отказва издаването на лицензия, когато:
1. не са представени всички документи по ал. 2 и 3, представените документи са
непълни или не са в определения вид или форма и нередовностите не са били
отстранени в срок;
2. когато не са налице изискванията по чл. 49а, ал. 2.
(9) Отказът за издаване на лицензия може да се обжалва при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Условията и редът за издаване на лицензия се конкретизират в Правилника за
дейността на Националната агенция по професионално образование и обучение.
Прекратяване и отнемане на лицензията
Чл. 49в. (1) Издадената лицензия е безсрочна.
(2) Правата по лицензията се прекратяват:
1. със смъртта на физическото лице – едноличен търговец или с прекратяванетo на
юридическото лице;
2. с отнемането на лицензията;
(3) Лицензията се отнема, когато центърът:
1. не е започнал да осъществява разрешената дейност най-късно 12 месеца от
издаването на лиценза;
2. преустанови разрешената дейност за повече от 12 месеца;
3. не спазва разпоредбите на този закон;
4. извършва професионално обучение или професионално ориентиране в
нарушение на получената лицензия;
5. не представи в Националната агенция по професионално образование и
обучение информацията по чл. 22, ал. 8.
(4) Лицензията се отнема със заповед на председателя на Националната агенция за
професионално образование и обучение.
(5) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва при условията и по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
§ 8. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнение:
1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Националната агенция по професионално образование и обучение поддържа
публичен регистър за центровете за професионално обучение, за центровете за
информиране и професионално ориентиране и за издадените и отнети лицензии.”
2. Досегашния текст става ал. 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§

9.

В

Закона

за

ограничаване

на

административното

регулиране

и

административния контрол върху стопанската дейност, в приложението към чл. 9, ал. 1,
т. 2 се създават точки 42 и 43:
„42. Извършване и удостоверяване на професионално обучение;
43. Извършване на информиране и професионално ориентиране”.
§ 10. Заварените процедури за лицанзиране, които не са приключили към датата на
влизане в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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