МОТИВИ
Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на
Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното
и училищното образование

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждане на таксите, които се
събират в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с
изискванията, регламентирани в чл. 300, ал. 1 на Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО).
Съгласно чл. 300, ал. 1 на ЗПУО, в системата на предучилищното и училищното
образование се събират такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, за:
1. разглеждане на заявление за издаване на разрешение за вписване на частна детска
градина или частно училище в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование или на промяна на частна детска
градина или частно училище; таксата включва разходите за извършване оценка на
съответствието на заявените факти и обстоятелства и представените документи с
изискванията за вписване на частна детска градина или частно училище или с
изискванията за вписване на промяна на частна детска градина или частно
училище;
2. издаване на удостоверение за вписване на частна детска градина или частно
училище или за вписване на промяна на частна детска градина или частно
училище; таксата включва разходите за подготовка на удостоверението;
3. разглеждане на заявления за одобряване на познавателна книжка, учебник или
учебен комплект за предучилищното и училищното образование; таксата включва
разходите за проверка на внесените документи;
4. извършване оценка на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за
съответствието им с държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13 на
ЗПУО;
5. признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на
образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на
чужди държави, и за издаване на удостоверение; таксата се определя в зависимост
от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и
професионална квалификация и включва разходите за проверка на документите и
за извършване на експертна оценка за съпоставяне продължителността на

обучението, вида на училището, в което е извършено обучението, и учебните
предмети с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми,
действащи в системата на предучилищното и училищното образование;
6. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и
информално учене; таксата се определя в зависимост от вида на валидирането и
включва разходите за проверка на внесените документи и за провеждане на
изпитването;
7. разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; таксата включва
разходите за проверка на внесените документи и за оценяване на програмите;
8. провеждане

на

курсове

за

ограмотяване,

курсове

за

придобиване

на

компетентности за завършен прогимназиален етап или за завършени класове от
прогимназиален етап и курсове за признаване на професионална квалификация;
таксата включва разходите за обучение и за провеждане на изпитването;
9. обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст;
таксата включва разходите за обучение.
Действащата към момента Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на
образованието и науката, е издадена на основание и в съответствие с отменения на
01.08.2016 г. Закон за народната просвета и не е в съответствие с изискванията на ЗПУО.
Налице е различие по отношение на уредбата на дейностите, за които се събират
средства, на актовете (Тарифа, заповед), с които се урежда събирането и размерът им.
Актуализирането и синхронизирането на тези актове и логическото им обединяване в
единната структура на Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и
училищното образование, е задължително с оглед гарантиране прилагането на ЗПУО в
неговата цялост.
Размерът на таксите по чл. 300, ал. 1

на ЗПУО, от т. 1 до т. 8 включително е

определен при спазване Методиката за определяна на разходоориентиран размер на таксите
по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление на
Министерския съвет (ПМС) № 1 от 05.01.2012 г.
Таксите за оценяване на познавателна книжка, учебник, или учебен комплект за
предучилищното и училищното образование са актуализирани през 2016 г. с ПМС №
177/18.02.2016 г., поради което не се предлага промяна в размера им.
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Размерът на таксите за обучение на граждани на трети държави над задължителната
училищна възраст, съгласно чл. 300, ал. 1, т. 9 от ЗПУО, е съобразен със Стандартите за
финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели
за 2017 г., приети с Решение на Министерския съвет (РМС) № 304 от 26.04.2016 г., изменено
с РМС № 920 от 02.11.2016 г.
Считано от 01.01.2017 г., извършването на дейностите по издаване на удостоверение
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища,
от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН
премина от МОН към Националния център за информация и документация (НАЦИД).
Разходите за издаване на удостоверение APOSTILLE се заплащат на НАЦИД по ценоразпис,
утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД. С оглед изложеното, в проекта на
Постановление не са включени такси за издаване на удостоверение APOSTILLE.
С приемане на Постановлението ще бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 300, ал. 1 на
Закона за предучилищното и училищното образование.
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