Проект!
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното
образование
(Обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г., изм. и доп., бр. 98 от 2016 г., изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 58
от 2017 г., изм. и доп., бр. 99 от 2017 г., изм., бр. 24 от 2018 г., изм. и доп., бр. 92 от
2018 г., изм., бр. 108 от.2018 г., бр. 24 от 2019 г., доп., бр. 42 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 1 думите „5-годишна възраст“ се заменят с „4-годишна възраст“.
§ 2. Чл. 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини.
(2) Задължителното предучилищно образование, освен от детските градини,
може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при
условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното
образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие, а за децата на 4-годишна възраст - само
когато в населеното място няма детска градина.
§ 3. В чл. 283 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) Създава се нова точка 10:
„10. подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за ползване
на детски градини;“
б) Досегашната т. 10 става т. 11.
2. В ал. 7 думите „дейностите по ал. 1, т. 5, 6 и 10“ се заменят с „дейностите по
ал. 1, т. 5, 6 и 11“.
3. В ал. 8 след думите „Условията и редът за“ се добавят думите „предоставяне
и“.
4. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Държавата подпомага заплащането на такси за ползване на детски градини,
дължими от родителите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват
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основни жизнени потребности на децата си. Средствата от държавния бюджет за
подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски
градини се предоставят на общините – за общинските детски градини, или на
съответния първостепенен разпоредител с бюджет – за държавните детски градини. С
размера на предоставените от държавния бюджет средства се компенсират приходите
от дължимите от родителите такси за ползване на детски градини в общинския,
съответно в бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет.
(10) Условията и редът за подпомагане на заплащането и за разпределение на
средствата по ал. 9 се определят с акт на Министерски съвет.“
§ 4. В чл. 304 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1;
2. Създава се ал. 2:
„(2) При закриване на държавно или общинско училище, детска градина или
център за подкрепа на личностно развитие имотите и вещите по ал. 1 преминават в
собственост на училището, детската градина или центърът за подкрепа на личностно
развитие, определени за приемник на имуществото по чл. 322, ал.1, т. 4.“
§ 5. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Основна цел на настоятелствата е подпомагане, подкрепа и съдействие на
детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и
съдействие за тяхното развитите.“.
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 6. Създава се чл. 309а:
„Чл. 309а. Настоятелствата могат да разходват приходите от имуществото си,
включително приходите от земеделски земи, само за дейности, насочени към постигане
на основната си цел по чл. 309, ал. 1 и в полза на детската градина, училището или
центъра за подкрепа за личностно развитие.“
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§ 7. Създава се чл. 309б:
„Чл. 309б. (1) Министърът на образованието и науката и упълномощени от него
длъжностни лица, както и регионалните управления на образованието осъществяват
контрол върху настоятелствата за спазване на разпоредбите на този закон.
(2) Органите по ал. 1 извършват проверки върху дейността на настоятелствата и
имат право:
1. на свободен достъп до всички дейности и до всички документи на
настоятелството;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от
документи и друга информация във връзка с извършването на проверките, включително
на електронен носител.
(3) Органите за управление и всички служители на настоятелството са длъжни
да оказват съдействие на органите по ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да
осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на проверките.
(4) При констатирани нарушения органите по ал. 1 дават задължителни указания
за отстраняването им.“.
§ 8. Създава се чл. 309в:
„Чл. 309в. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите
при ликвидация на настоятелството, се предоставя при условията на чл. 44, ал. 1 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел на детската градина, на училището или
на центъра за подкрепа за личностно развитиe, а в случаите по чл. 306, ал. 3 – на
детската градина, на училището или съответно на центъра за подкрепа за личностно
развитиe, определени от министъра на образованието и науката, след съгласуване с
началника на съответното регионално управление по образованието.
(2) В случаите по ал. 1, ако детската градина, училището или центърът за
подкрепа за личностно развитиe са преобразувани, имуществото на настоятелството се
предоставя на детската градина, на училището, съответно на центъра за подкрепа за
личностно развитиe – правоприемник, а в случаите на разделяне – на правоприемника,
определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на
съответното регионално управление на образованието.
(3) В случаите по ал. 1, ако детската градина, училището или центърът за
подкрепа за личностно развитиe са закрити, имуществото на настоятелството се
предоставя на

детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за
3

личностно развитиe - приемник по чл. 322, ал.1, т. 4 или ако няма такъв – на детска
градина, на училище или съответно на център за подкрепа за личностно развитиe,
определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на
съответното регионално управление на образованието.“
§ 9. В чл. 322, ал. 1, т. 4 след думата „имуществото“ се поставя запетая и се
добавя „както и определяне на детска градина, училище, съответно център за подкрепа
на личностно развитие приемник на имуществото – собственост на закритата детска
градина, училище или център за подкрепа на личностно развитие“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В срок до началото на учебната 2022/2023 г. общините създават
необходимите

условия

за

осъществяване

на

задължителното

предучилищно

образование по чл. 8, ал. 1 на децата на 4-годишна възраст в съответствие с
изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му.
§ 11. В срока по § 10 разпоредбата на чл. 8, ал. 1 се прилага за децата, които
навършват 4-годишна възраст в съответната календарна година само в населените
места и общините, които са осигурили условията за осъществяване на задължителното
предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен
стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, след решение на
съответния общински съвет, при съгласуване с мнението на родителите или
настойниците им и с възможност за максимално включване в задължителното
предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.
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