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Относно:

проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 79 от
13.04.2016 година на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

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 и чл. 164, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 79 от 13.04.2016
година на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти.

Целта, която се постига с изменението и допълнението на Постановлението, е да се
определят нормативи на допълнителни средства при осигуряване на достъп до електронно
четими учебници на съответните учебници, създадени като печатни издания за всички
ученици от I клас до VII клас вкл.
Електронно четим учебник по смисъла на Постановлението е електронен продукт, чието
съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като
печатно издание.
Достъпът до тях ще бъде осигурен чрез създадения от МОН електронен портал с
учебно съдържание, в който ще бъдат публикувани електронно четимите учебници.
Очакваните резултати от въвеждането на горепосочените промени в ПМС № 79 от
2016 година са свързани с реализиране на конкретни мерки от Министерството на
образованието и науката за намаляване тежестта на ученическата раница. Ще се постигне
по-голяма ефективност на образователния процес и ще се повиши качеството на обучението
на учениците от I до VII клас включително.
Прилагането на проекта на акта ще се осигури в рамките на бюджета.
Приложената промяна на нормативния 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 е необходимо да бъде направена хармонизация на
регламентираната материя, поради което не се налага да бъде изготвена справка за
съответствие с Европейското право.
По проекта на акт е изготвена предварителна оценка на въздействието.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на
Постановление на Министерския съвет е публикуван на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации,
заедно с доклад с мотиви, предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция
„Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет за период от 30 дни, като
постъпилите предложения са отразени.
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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 и чл. 164, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование предлагам на Вашето внимание проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 79
от 13.04.2016 година на Министерския съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на
познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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