РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2017 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката
Относно:

проект на Решение за изменение на Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието

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
Решение за изменение на Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
С предложения проект на решение се изменя

Национална програма

„Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура
на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.
Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата, детските
градини, центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО
(ученически общежития) и регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващо образование. Чрез него 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, ученически общежития и регионални
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
С направените изменения се актуализират граничните стойности на разходите,
извършени от институцията, при които се възстановява пълният размер на
обезщетенията. Промяната е в съответствие с увеличението на минималната работна
заплата за страната и на началните работни заплати на педагогическите специалисти в
системата на предучилищното и училищното образование. Изменението на модула се
налага и във връзка с влизането в сила на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на министъра на
образованието и науката за нормиране и заплащане на труда.
Проектът на решение не въвежда норми на европейското право, поради което не
се изготвя справка за съответствието му с него.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са
предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
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 Решение за изменение на Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

