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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. бяха
извършени изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), свързани основно с финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование. В съответствие с извършените
промени в ЗПУО бяха направени и произтичащите от тях изменения и допълнения в

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
С предлаганите промени ще бъде усъвършенстван моделът на финансиране на
системата на предучилищното и училищното образование и ще бъдат създадени
допълнителни предпоставки за повишаване на образователните резултати на детските
градини и училищата, за по-ефективна работата с деца и ученици от уязвими групи, за
подобряване на достъпа до качествено предучилищно и училищно образование и за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.
С настоящият проект на Постановление предлагаме да бъде изменена и
допълнена

Наредбата

за

финансирането

на

институциите

в

системата

на

предучилищното и училищното образование в съответствие с извършените промени в
ЗПУО.
С промените в модела на финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование се осигурява по-голям финансов ресурс на
малките детски градини и училища, което налага промяна в реда на предоставяне на
допълнителни средства на защитените детски градини и училища, доколкото те работят
с малък брой деца и ученици. С предложеният проект на акт се променя и редът за
финансиране на защитените детски градини и училища.
Прилагането на проекта на акт ще се осигури в рамките на разчетените със
Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. средства за функция
„Образование“.
Предложеният нормативен акт няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което прилагаме 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 няма актове на
Европейския съюз, с които да е необходимо да бъде направена хармонизация на
регламентираната материя, поради което не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни
актове

на

Министерския

съвет

е

публикуван

на

интернет

страницата

на

Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации
на Министерски съвет, заедно с доклада и предварителната оценка на въздействието.

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 предлагам на Министерския съвет
да приеме проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове.
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