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ДОКЛАД
от проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на
дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната
мрежа”, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на
Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за финансово осигуряване на
дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” за 2015
година.
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е одобрена с
Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални

програми за развитие на средното образование и включва три модула, по всеки от
които с настоящия проект на Постановление се предоставят средства, както следва:
1. Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ – 31 377 лв.
По модула се финансират общински програми за оптимизация, включващи
мерки за преструктуриране (закриване/преобразуване) на училищата или създаване на
средищни училища на територията на съответната община чрез преструктуриране,
както и преобразуване в по-нисък етап/степен чрез промяна вида на училището,
съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета.
Средствата са предназначени за окончателното плащане по 6 класирани
програми/проекти за 2014 г. до размера на извършените разходи, но не повече от 5 %.
2. Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” –
10 637 лв.
Модулът включва финансирането на проекти за оптимизация на мрежата от
професионални училища, които съдържат мерки, насочени към закриване или
преобразуване на професионалните училища.
Средствата са предназначени за окончателното плащане по 1 класиран проект за
2014 г. до размера на извършените разходи, но не повече от 5 %.
3. Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските
градини и самостоятелните общежития“ – 3 260 731 лв.
Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата, детските
градини и самостоятелните общежития чрез оптимизиране на вътрешната структура.
Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на
персонала при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава
му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго
основание.
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преструктурирането на мрежата, чрез закриване или преобразуване на училища, детски
градини и самостоятелни общежития.
Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения по одобрени
формуляри за първия период на модула.
Тъй като съгласно т. 3 на Решението необходимите средства за изпълнение на
националните програми за 2015 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на
образованието и науката, за министерствата, финансиращи държавни училища, детски

градини и самостоятелни общежития ще бъдат извършени компенсирани промени по
реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Средствата за разпоредителите
с бюджет, финансирани от Министерството на образованието и науката, ще бъдат
предоставени след извършване на промяна по бюджета на МОН по реда на чл. 112, ал.
2 от Закона за публичните финанси.
Проектът на постановление не въвежда норми на европейското право, поради
което не се изготвя справка за съответствието му с него.
Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2015 г.
Проектът на Постановление е публикуван на интернет страницата на МОН,
заедно с доклада към него, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на
Министерския съвет да приеме проекта на Постановление за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната
мрежа”, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното образование.
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