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Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение
№ 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на
национални програми за развитие на образованието

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 предлагам на Вашето внимание проект на Решение на Министерския
съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на
национални програми за развитие на образованието.
С решението са одобрени 21 национални програми (НП) за развитие на образованието
през 2020 година, сред които под № 20 е Национална програма „Предоставяне на съвременни
условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, модул
А) „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО –

центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“.
С тази национална програма се дава възможност на центровете да осигурят
благоприятни условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата
и учениците, за кариерното им ориентиране и консултиране и за повишаване на качеството на
образователния процес.
По посочения модул А) от националната програма са класирани за финансиране 4
проекта на ЦПЛР за дейности, свързани със закупуването на нови дигитални планетариуми в
зали за проектиране на изкуствено звездно небе на стойност 597 660 лева и 45 проекта на
ЦПЛР за обзавеждане, оборудване и осигуряване на консумативи, литература и материали за
работа на децата и учениците в едно от направленията – науки, изкуства, технологии, спорт, на
стойност 681 540.08 лева, или общо 49 проекта на обща стойност 1 279 200.08 лева.
Средствата, предвидени за всеки един проект за закупуването на нов дигитален
планетариум в зала за проектиране на изкуствено звездно небе, са около 150 000 лв. и това
налага провеждане на процедура по ЗОП, която изисква период най-малко от месец и половина
от обявяването на поръчката до избора на фирма за изпълнение и подписване на договор с нея.
След направено проучване от страна на директорите на астрономическите обсерватории (АО) и
астрономическите обсерватории с планетариуми (АОП) за фирмите производители на
дигитални устройства за зали за проектиране на изкуствено звездно небе е установено, че
времето, необходимо за тяхната изработка, доставка, инсталация и обучение на персонала, е от
120 до 140 дни. Имайки предвид необходимото технологично време за изпълнение на
проектите на АО и АОП, определените срокове до края на календарната 2020 година в НП
„Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа
за личностно развитие”, модул А) „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл.
49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и
астрономически обсерватории и планетариуми“ не биха могли да се спазят.
С оглед на гореизложеното възниква необходимост от удължаване на срока за
провеждане и осъществяване на процедурите по изпълнението на проектите по Национална
програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за
подкрепа за личностно развитие”, модул А) „Подкрепа на децата и учениците за работата в
ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите,
способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“, като продължителността за
2

изпълнение на дейностите по модул А от програмата да бъде до края на учебната 2020/2021
година.
Съгласно изискванията на чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация проектът на акт и докладът към него бяха публикувани за
обсъждане на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на
Портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Проектът на решение за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020
година не въвежда норми на европейското право, поради което не се налага изготвяне на
справка за съответствието му с него.
Финансирането на Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за
работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, модул А)
„Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО –
центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките,

технологиите,

изкуствата

и

спорта

и

астрономически

обсерватории

и

планетариуми“ ще се осъществява в рамките на средствата, планирани по бюджета на
Министерството на образованието и науката за 2020 година. В модула от програмата няма
направени промени в утвърдения бюджет.
Към проекта на Решение на Министерския съвет е приложена финансова обосновка за
актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Необходимите средства за реализиране на националните програми за развитие на
образованието за 2020 г. са осигурени в рамките на бюджета на МОН за 2020 г., в т.ч. и по
цитираната национална програма.
Проектът на акт не води до изменения в целевите стойности на показателите за
изпълнение на програми, в т.ч. на ключовите индикатори и не изисква допълнителни
финансови разходи/трансфери или други плащания по бюджета на Министерството на
образованието и науката.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка чл. 286, ал. 3 от ЗПУО и т. 11 от
Приложение № 1 от Постановление № 381 на МС за изпълнението на държавния бюджет на
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Република България за 2020 година, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на
решение.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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