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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

(Обн., дв, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г. и бр. 28 от 2005 г.)




§ 1. В чл. 3 т. 2 се изменя така:
“2. придобиване на правоспособност за упражняване на регулирани професии;”.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) В списъка по чл. 6, ал. 1 се посочва:
1.	кои от професиите са регулирани професии съгласно българското законодателство;
2.	нормативният акт, който ги определя като регулирани професии;
3.	органите, компетентни за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната регулирана професия.”
§ 3. Наименованието на глава пета се изменя така:
„Завършване, удостоверяване и признаване на професионалното образование и професионалното обучение”
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 и в ал. 2, т. 3 думите “професии, упражняването на които изисква правоспособност” се заменят с „упражняване на регулирани професии”.
2. Създават се ал. 6 и 7:
“(6) Условията и редът за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия, придобита в държава - членка на Европейския съюз, се уреждат с наредбите по чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.
(7) Условията и редът за признаване на правоспособност за упражняване на регулирана професия, придобита в държава - членка на Европейския съюз, се уреждат с наредбите по ал. 5, освен ако в закон е предвидено друго.”
§ 5. В чл. 42, т. 5 думите „по професии, упражняването на които изисква правоспособност” се заменят със „за придобиване на правоспособност за упражняване на регулирани професии”.
§ 6. В чл.  51, ал. 1 се създава т. 12:
“12. изпълнява функциите на национален координатор на дейностите по признаване на професионална квалификация и правоспособност.”
§ 7. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 11:
“11. “Регулирана професия” е професията, за упражняването на която се изискват придобита степен на образование и професионална квалификация и за която съществува нормативноустановен режим за придобиване, отнемане или признаване на правоспособност. Правото за упражняване на регулирана професия се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност или със съответен документ, издаден от призната от държавата професионалната организация.”


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 8. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г. и бр. 48 и 70 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 3 т. 9 се изменя така:
“9. утвърждава държавните изисквания за признаване на висше образование и професионална квалификация, придобити в чуждестранни висши училища;”.
2. В чл. 10, ал. 2, т. 3 се създава буква „д”:
“д) списък на професиите и специалностите, за които се изисква висше образование, в който се посочва кои от професиите са регулирани съгласно българското законодателство, нормативният акт, който ги определя като регулирани професии, и органите, компетентни за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната регулирана професия;”.
3. В чл. 10, ал. 2 се създава т. 8:
“8. координира дейностите по признаване на професионална квалификация и правоспособност.”
4. Параграф 4в се изменя така:
“§ 4в. По смисъла на този закон „регулирана професия” е професията, за упражняването на която се изискват придобита степен на висше образование и професионална квалификация и за която съществува нормативноустановен режим за придобиване, отнемане или признаване на правоспособност. Правото за упражняване на регулирана професия се удостоверява със свидетелство за правоспособност или със съответен документ, издаден от призната от държавата професионалната организация.”
§ 9. В Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г. и бр. 96 от 2004 г.) се създава чл. 21а:
“Чл. 21а. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители определя условията и реда за признаване на правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители, придобита в държава - членка на Европейския съюз”.
§ 10. В чл. 45, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г. и бр. 18 и 107 от 2003 г.) накрая се добавя „и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз”.
§ 11. В чл. 39, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г. и бр. 70 и 115 от 2004 г.) след думите „железопътния транспорт” се поставя запетая и се добавя „за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз”.
§ 12. В чл. 87 от Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 от 1970 г. и бр. 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г. и бр. 55 от 2004 г.) се създава ал. 5:
“(5) С наредбата по ал. 1 се определят условията и редът за признаване на правоспособност на морските лица, придобита в  държава - членка на Европейския съюз.”
§ 13. Член 11 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.) се  изменя така:
“Чл. 11. Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на образованието и науката приема наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, в Швейцария, в държавите от Европейската икономическа зона и в трети държави.”
§ 14. Подзаконовите нормативни актове, уреждащи признаването на професионална квалификация и/или правоспособност за упражняване на регулирана професия, придобити в държави - членки на Европейския съюз, се издават или допълват в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

/Борислав Великов/
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение




Законопроектът е разработен в отговор на необходимостта в българското законодателство да бъдат създадени основанията за издаване или допълване на подзаконови нормативни актове, уреждащи условията и реда за даване или признаване на правоспособност за упражняване на регулирана професия, като се предвидят разпоредби, регламентиращи процедурите по признаване на такава правоспособност, придобита в държави - членки на Европейския съюз. Тази необходимост е породена както от новите обществено-икономически условия, изискващи гарантиране на качеството при упражняване на регулирани професии, така и с оглед присъединяването на Република България към Европейския съюз.
Решаващ фактор за успешното прилагане на правото на Общността в областта „Свободно движение на хора”, който ще съдейства за прилагането на принципите на общия вътрешен пазар, е пълното хармонизиране на националното ни законодателство с предвижданията на европейските документи от сектор „Взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации”. Приемането на закона ще осигури нормативната база, въз основа на която ще се издадат или допълнят подзаконовите нормативни актове, които цялостно ще транспонират общосистемните директиви от споменатия сектор – Директива 89/48/ЕЕС и Директива 92/51/ЕЕС.
Предлаганият законопроект предвижда промени както в Закона за професионалното образование и обучение, така и в редица други закони, уреждащи процедури по даване/признаване на правоспособност за упражняване на регулирана професия, като се цели до приемането  на Република България в Европейския съюз да бъде постигнато пълно транспониране на двете общосистемни директиви в българското законодателство.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)
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