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Относно:

проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Министерството на образованието и
науката, одобрена с Постановление № 103 на Министерския съвет
от 2003 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 изменение на Тарифата за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката, одобрена с Постановление № 103 на
Министерския съвет от 2003 г.

Постановление № 103 на Министерския съвет от 2003 г. за одобряване на
Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката
не е изменяно или актуализирано по отношение на таксите, касаещи учебниците и
учебните помагала, в продължение на 12 години.
Таксите, посочени в раздел ІІ на Постановлението, са предназначени за
финансовото обезпечаване и цялостното провеждане на процедурите по оценяване и
одобряване на проекти на учебници и учебни помагала. С тези финансови средства
се осигуряват заплащането на хонорари на оценителите и изплащането на
командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни).
Броят на оценителите е нормативно определен в Наредба № 6 от 30.11.2015 г.
за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 52 от
Наредба № 6 за оценяване на съдържанието се определят 7 оценители, а на
основание чл. 53 и чл. 54 за оценяване на графичния дизайн и полиграфическото
изпълнение - по 3-ма оценители. Общият брой на оценителите е 13. В предходно
действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и
учебни помагала общият брой оценители е бил 8.
Бюджетът на процедурата по оценяване на проекти на учебници и учебни
комплекти към тях обхваща приходите и разходите по нея. Разходите се свеждат до
разходи за хонорари и командировъчни разходи на оценителите.
Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986
година, определя размера на дневните на командированото лице на 20 лева. Със
Заповед № РД09-150/15.02.2013 г. на министъра на образованието и науката
разходите за квартирни се увеличиха от 45 на 60 лева, или общо разходи за нощувка
и храна до 80 лева. Това от своя страна представлява предпоставка за увеличение на
командировъчните разходи, които ще бъдат заплащани на определените като
оценители лица.
Тези фактори и обстоятелства водят до повишаване на общия финансов
ресурс, който е необходим за провеждане на процедурите за оценяване и одобряване
на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и обуславят
увеличаване размера на събираните такси за оценяването и одобряването им.
Размерите на внасяните такси понастоящем не могат да компенсират реалните
разходи,

свързани

с

провеждането,

организирането

и

финализирането

на

процедурите, предвидени в Наредба № 6 от 30.11.2015 година за познавателните
книжки, учебниците и учебните помагала.
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В този смисъл с увеличаването на таксите се осигурява възможност за
поемане на значителна част от разходите по процедурите в рамките на събраните
средства, при което се налага минимално бюджетно финансиране. Необходимите
бюджетни средства ще бъдат осигурени в рамките на планираните средства по
бюджета на МОН за съответната година.
Измененията съгласно проекта касаят Раздел ІІ „Такси за одобряване и
оценяване на учебник или учебно помагало”. Предложената промяна в заглавието на
раздела се прави на основание с приетия Закон за предучилищното и училищното
образование от 13.10.2015 година
Измененията в член 3, алинея 2 се състоят във въвеждане на „познавателна
книжка“ и увеличаване на размера на таксата за извършване на оценка на учебник за
съответствието му с държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала от 480 лв. на 600 лв., като таксата се отнася и за
„познавателната книжка“.
В алинея 3 се въвежда „учебен комплект“ и такса за извършване на оценка за
съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала в размер на 975 лв.
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 изменение на Тарифата
за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката,
одобрена с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2003 г.
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