РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

№……….………………….
……………………. 2017 г.

ДО
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Относно:

проект

на

Решение

на

Министерския

съвет

за

обявяване

на

неспециализирани училища за училища с национално значение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),
чл. 38, ал. 9 и параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО и
съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. на МОН за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование представям на Вашето
внимание предложение за неспециализираните училища, които могат да бъдат
предложени за обявяване с акт на Министерския съвет за училища с национално
значение.
Процедурата за определянето на училищата с национално значение се реализира
при спазване на чл. 67, ал. 2 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. на МОН за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, поради което са направени

проверка и анализ на базата данни за всички държавни и общински неспециализирани
училища от Националната електронна система за предучилищно и училищно
образование – модул „Институции“. Изискана е

информация от Центъра за

информационно осигуряване на образованието (ЦИОО) за броя на учениците,
обучаващи се в училищата, с постоянна адресна регистрация от други административни
области.
Предвид горепосоченото 6 (шест) училища от областите Ловеч (2), Пазарджик
(1), Разград (1), София-област (1) и Стара Загора (1) предлагаме за определяне с
решение на Министерския съвет за неспециализирани училища с национално значение
в съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 1 от Наредба № 9 от 10.08.2016 г. на МОН
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Предложеният акт няма да окаже пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което се прилага одобрена финансова обосновка по чл. 35,
ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове предложеният
проект на нормативен акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се
представя справка за съответствие с него.
Проектът на Решение и настоящият доклад са публикувани на интернет
страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени
консултации. Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените
становища, заедно със справка за приетите и неприетите предложения и бележки,
включително постъпилите по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, както и
съображенията за това, са приложени към настоящия доклад.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 38, ал.
9 от Закона за предучилищното и училищното образование предлагам на Министерския

съвет да приеме проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на
неспециализирани училища за училища с национално значение.
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