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 „Оптимизация на училищната
мрежа”,

„Модернизиране

на

системата

на

професионалното

образование”, „На училище без отсъствия” 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 „Оптимизация на

училищната мрежа”,

„Модернизиране на системата на професионалното образование”, „На училище без
отсъствия” и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” за
2015 година.
С проекта на Постановление се предоставят общо 5 685 557 лв. по бюджетните
взаимоотношения на общините. Допълнителните трансфери са за сметка на

предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за изпълнение на
националните програми в размер на 4 133 918 лв. и за сметка на освободени средства от
настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2014-2015 година в
размер на 1 551 639 лв. и се разпределят по следния начин:
- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и
самостоятелните общежития“ – 5 322 353 лв. за изплащане на обезщетения по КТ за
месеците септември и октомври 2015 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. Финансират се и обезщетения на
персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или
преобразуване на училища, детски градини и самостоятелни общежития;
- Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното
образование“ – 61 827 лв. за окончателно плащане до 35 % от стойността на
бюджетното финансиране на одобрените проекти. Програмата е насочена главно към
обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и
работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни
нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане
на практическо обучение в реална работна среда;
- Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”
– 226 336 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели,
които са замествали отсъстващи от работа учители или възпитатели за периода
01.09.2015 г. - 31.10.2015 г.;
- НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ –
75 041 лв., в т.ч. 74 841 лв. за закупуване на терминални решения за училищата и
200 лв. за интернет на Професионалната гимназия по селско стопанство в гр. Нова
Загора, преминала на общинско финансиране през 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. 3 и 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 „Оптимизация на училищната
мрежа”, „Модернизиране на системата на професионалното образование”, „На училище
без отсъствия” 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
Министър на образованието и науката

