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Относно:

проект на Решение за одобряване изплащането на разходи за обучение на
Марсело Цветанов Илиев в Cambridge School of Visual & Performing Arts

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение за
одобряване изплащането на разходи за обучение на Марсело Цветанов Илиев в
Cambridge School of Visual & Performing Arts.
Със свои решения през 2015, 2016 и 2017 година Министерският съвет одобри
изплащането чрез бюджета на МОН на вноските за настаняване в общежитие на ученика
в CATS College Cambridge за шестте семестъра от двугодишното му обучение - 25 970
британски паунда, и за първия семестър на обучението му в Cambridge School of Visual &
Performing Arts – 6 060 британски паунда. Общо изплатената сума към настоящия
момент е в размер на 32 030 британски лири.
Финансовата помощ се оказва след молба на г-жа Цветана Илиева до министърпредседателя на Република България за подпомагане на сина й, тъй като сумата за
заплащане на таксите за обучение и настаняване е непосилна за семейството на ученика.

С Решение № 468 на Министерския съвет от 21 август 2017 г. са осигурени 6 060
британски паунда, представляващи таксата за обучение за първия семестър на
академичната 2017/2018 година на Марсело Илиев в Cambridge School of Visual &
Performing Arts, в курс Extended Diploma in Art & Design, който е с продължителност
6 семестъра в рамките на две години. От учебното заведение са уведомили г-жа Илиева и
Марсело Илиев, че за академичната 2017/2018 година няма да се дължи такса за
настаняване в общежитието.
Във връзка с продължаващото предоставяне на финансова помощ за период от
още две академични години от бюджета на Министерството на образованието и науката
(МОН) се сключи Споразумение за сътрудничество между МОН и Марсело Цветанов
Илиев, със съгласието на неговия законен представител - г-жа Илиева, за срок до края на
2020 г. Предмет на сътрудничеството е обединяване усилията в подкрепа на
изпълнението на инициативи за насърчаване включването и участието на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система.
Предвижда се организиране на инициативи, в които страните да споделят следните
приоритети:
-

прилагане на международните стандарти и най-добри практики в областта

на образованието;
-

осъществяване на мерки за образователна интеграция на деца и ученици от

различните етноси чрез работа за и в рамките на етническата общност;
-

популяризиране на ползите от образование чрез осъществяване на подкрепа

за личностно развитие за деца с изявени дарби, включително и за деца и ученици от
етническите малцинства.
Предвид гореизложеното и за осигуряване финансирането на първата година от
обучението на Марсело Цветанов Илиев в Cambridge School of Visual & Performing Arts
предлагам да бъде предоставена сума в размер на левовата равностойност на 12 120
британски лири към момента на плащането, представляваща таксата за обучение,
платима на две равни вноски по 6 060 британски лири през м. февруари 2018 г. и м. март
2018 г. за втория и за третия семестър от академичната 2017/2018 година. Същата да
бъде осигурена за сметка на бюджета на МОН за 2018 г., бюджетна програма 1700.01.04
„Развитие на способностите на децата и учениците“.
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 2018 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 одобряване изплащането на разходи за обучение на
Марсело Цветанов Илиев в Cambridge School of Visual & Performing Arts.
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