РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2016 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката
Относно:

проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за
2016 г.

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 2016 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната
мрежа”, „Осигуряване на съвременна образователна среда” и „Без свободен час в
училище”, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми за развитие на средното образование.
С настоящия проект на Постановление се предоставят общо 14 143 735 лв. по
бюджетните взаимоотношения на общините, разпределени, както следва:
- НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на
вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“
– 11 122 843 лв. за изплащане на обезщетения по КТ за месеците май и юни 2016 г. По

модула 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;
- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на
условията за експериментална работа по природни науки” – 2 342 908 лв. за
обезпечаване на училищата с уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други
консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет
човекът и природата в V клас;
- НП „Без свободен час в училище“ – 677 984 лв. за изплащане на реално взети
учебни часове от учители/възпитатели, които са замествали отсъстващи от работа
учители или възпитатели за периода 01.11.2015 г. - 29.02.2016 г.
Съгласно т. 3 на Решението необходимите средства за изпълнение на
националните програми за 2016 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на
образованието и науката, поради което за министерствата, финансиращи държавни
училища, ще бъдат извършени съответните промени по бюджетите им за 2016 г. по
реда на Закона за публичните финанси.
С проекта на Постановление се изменят и две постановления на Министерския
съвет от 2016 г., както следва:
- В Постановление № 75 за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
сумата за Община Пловдив се намалява с 56 500 лв. поради закриване на
Междуучилищния център за трудово политехническо обучение в гр. Пловдив;
- В Постановление № 158 за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на
общинските училища се увеличават сумите за четири общини общо с 31 720 лв. поради
по-голям брой ученици в четири училища.
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 необходимите за изпълнението му средства са предвидени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 година.

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 на 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 на Министерския съвет за
одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на
дейности по

националните програми „Оптимизация

на

училищната мрежа“,

„Осигуряване на съвременна образователна среда” и „Без свободен час в училище”,
одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното образование.

МЕГЛЕНА КУНЕВА
Заместник министър-председател по координация на
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министър на образованието и науката

