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

разходи/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 на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 година за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 година.
С Постановление на Министерския съвет № 68 от 2016 г. за приемане на
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 година за Министерството на образованието и науката са
определени средства в общ размер на 893 750 лв., в т.ч. 359 105 лв. за предоставени
стипендии на деца от държавни и общински училища по програмата от 2015 година.

С Постановление на Министерския съвет № 126 от 2016 година за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 година за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 година, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от
2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.), по бюджетите на общините и на МОН са предоставени
213 570 лв.
С настоящия проект на Постановление се предвижда одобряването на
допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините и на МОН във връзка с:
-

постъпили искания от 9 общини за финансиране на отпуснати 44

стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2016 година. Необходимите средства за тези стипендии през
2016 г. са в размер на 54 000 лв.;
-

издадени заповеди от министъра на образованието и науката за отпускане

на стипендии, за които през 2016 г. са необходими 17 145 лв. С тази сума се увеличават
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г., докато показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 се увеличават с 21 195 лв.
По-големият размер на поетия ангажимент за разход се дължи на факта, че
изплащането на стипендиите ще продължи и през 2017 г.
По този начин необходимите средства възлизат общо на 71 145 лв.
Във връзка с изложеното, в изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Приета с ПМС № 298 от
2003 г.), внасям проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за изплащане на стипендии на стойност 71 145 лв.
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 71 145 лв. са в рамките на разчетените за
тази дейност в централния бюджет средства 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 разходи/трансфери за 2016 година за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2016 година.

МЕГЛЕНА КУНЕВА
Заместник министър-председател по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката

