РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2015 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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
дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик” и
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”,
одобрени 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
дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик” и „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в училище” за 2015 година.
Националните програми са одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет
от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование,
като с настоящия проект на Постановление се предоставят общо 4 098 818 лв. по
бюджетните взаимоотношения на общините, разпределени както следва:

- НП „С грижа за всеки ученик“, модул 2 „Осигуряване на допълнително
обучение за деца от подготвителните групи“ – 541 035 лв. за организиране на
допълнително обучение на деца от подготвителните групи по образователни
направления „Български език“ и „Математика“ в детските градини и в училищата;
- НП „С грижа за всеки ученик“, модул 3 „Осигуряване на допълнително
обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на
нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – 802 164 лв. за
организиране на допълнително обучение на ученици от началния етап на основното
образование по български език и литература и по математика;
- НП „С грижа за всеки ученик“, модул 4 „Осигуряване на допълнително
обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ –
819 269 лв. за организиране на допълнително обучение на ученици по учебни предмети
от културно-образователните области „Български език и литература“, „Обществени
науки и гражданско образование“, „Природни науки и екология“ и по учебния предмет
математика;
- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ –
1 936 350 лв. за закупуване на терминални решения за училищата.
Тъй като бюджетът на трите модула на Национална програма „С грижа за всеки
ученик“ е 2 000 000 лв., а одобрените проекти на държавните и общинските училища са
за 2 165 548 лв., недостигът от 162 468 лв. за общинските и от 3 080 лв. за държавните
училища ще бъде осигурен за сметка на неизразходвани средства по Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Рационализация на мрежата от
професионални училища“ за 2015 г.
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, поради което за министерствата, финансиращи държавни
училища, ще бъдат извършени компенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 4 и 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 националните програми „С грижа за всеки ученик” и
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, одобрени с
Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование.

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
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