Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2021 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В Постановление № 277 от 6.12.2013 г. на Министерския съвет за създаване
на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (Обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.,
изм., бр. 50 от 2014 г., бр. 61 от 2016 г., доп., бр. 51 от 28.06.2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5 числото „51“ се заменя с „54“.
2. В чл. 7:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
(2) При изпълнение на своите правомощия, изпълнителният директор се
подпомага от заместник-изпълнителен директор. Заместник-изпълнителният директор се
назначава от изпълнителния директор по предложение на министъра на младежта и
спорта.“
§ 2. В 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
28.06.2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) алинея 2 се изменя така:
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„(2) При изпълнение на своите правомощия, изпълнителният директор се
подпомага от заместник-изпълнителен директор, който се назначава от изпълнителния
директор по предложение на министъра на младежта и спорта.“
б) създава се ал. 3:
„(3) Административното ръководство на Центъра се осъществява от главен
секретар, който координира и контролира административните звена за точното спазване
на нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния директор“.
2. Чл. 8, ал. 3 се изменя:
„Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от
заместник-изпълнителен директор, а в отсъствието и на двамата, от държавен служител,
определен за всеки конкретен случай.“.
3. Създава се нов чл. 8а:
„Чл. 8а. Заместник–изпълнителният директор подпомага изпълнителния директор
при осъществяване на функциите му, като:
1.

подпомага дейността на изпълнителния директор при администриране и

управлението на дейностите от Програма „Еразъм +“, свързани с ключови дейности,
сектори „Младеж“ и „Спорт“, както и с администрирането на Програма "Европейски
корпус за солидарност";
2.

при нарочно делегиране от страна на изпълнителния директор, представлява

центъра пред български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи
и международни организации;
3.

осъществява контакти и сътрудничи с международни организации и

институции, съобразно възложените функции от страна на изпълнителния директор;
4.

взаимодейства и сътрудничи с органите на централната власт, с органите на

местното самоуправление и с неправителствени организации в страната за реализирането
на проекти, с оглед делегираните му правомощия от изпълнителния директор;
5.

контролира процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата

на центъра;
6.

изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му

от изпълнителния директор.
(2) При отсъствие на заместник-изпълнителния директор, функциите му се
изпълняват от определен от изпълнителния директор на центъра държавен служител.“.
4. Досегашният чл. 8а, става чл. 8б.
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5. В чл. 9, ал. 5 числото „51“ се заменя с „54“.
6. В чл. 13, т. 1 след думите „изпълнителния директор“ се добавя „заместникизпълнителния директор,“.
7. В чл. 18, ал. 2 думата „директора“ се заменя с „изпълнителния директор“.
8. В чл. 23 се създава ал. 5:
„(5) Приемното време на административните звена се определя със заповед на
изпълнителния директор на Центъра.“.
9. Приложението към чл. 9, ал.6 се изменя:
„Численост на персонала в организационните структури на Центъра за развитие
на човешките ресурси – 54 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Заместник-изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

звено "Вътрешен одит"

2

дирекция "Проверки на място и

6

мониторинг"
Обща администрация

12

в т.ч.
дирекция "Административно-правни и

12

финансово-счетоводни дейности"
Специализирана администрация

30

в т.ч.
дирекция "Селекция, договориране и
отчитане"

30“

§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (Приет
с ПМС № 142 от 8.07.2013 г., обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр.
50 от 2014 г., бр. 102 от 2014 г., изм., бр. 96 от 2016 г., изм. и доп., бр. 27 от 2017 г., бр.
65 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., изм. и доп., бр. 46 от 2020 г.):
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1. в чл. 15, ал. 2 числото „192“ се заменя с „190“
2. в Приложението към чл. 15, ал. 2 след думите „дирекция "Младежки политики"
числото „19“ се заменя със „17“.
§ 4. 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., бр. 6 от 2019 г., изм., бр. 24 от
2019 г., бр. 12 от 2020 г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април
2021г.) в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2:
1.

в т. 5 числото „51“ се заменя с „54“.

2.

В т. 8 числото „12“ се заменя с „15“.

3.

В т. 11 числото „612“ се заменя с „608“.
Допълнителни разпоредби

§ 5. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета Министерството на
образованието и науката, по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и
качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот, бюджетна
програма "Учене през целия живот" за 2021 г., в размер на 13 300 лв., в т.ч. за персонал 13
300 лв., във връзка с изменението на Устройствения правилник на Центъра за развитие на
човешките ресурси.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на младите хора“, бюджетна програма „Младите в
действие“, в размер на 13 300 лв., в т.ч. за персонал 13 300 лв., по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
§ 6. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г., както следва:
1.

Намалява утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на

всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене
през целия живот“ бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“ с 25 935 лв.;
2.

Увеличава утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на

равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане
на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика,
базирана на знанието“ с 25 935 лв.
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§ 7. Параграф 5 и 6 се приемат на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от ЗДБРБ - 2021 г.
§ 8. Министърът на младежта и спорта и министърът на образованието и науката
да извършат произтичащите от § 5 и § 6 промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят
министъра на финансите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТЕФАН ЯНЕВ
И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС:
КРАСИМИР БОЖАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН:
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”:
ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ
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