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Относно: проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №
79 на МС от 13.04.2016 г. 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 предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от
13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти.
В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е определено, че
в системата на предучилищното и училищното образование се осигуряват за
безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти при условия

и по ред, определени от Министерския съвет. Към настоящия момент с Постановление
№ 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване
познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст (трета и четвърта
възрастови групи), учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими
учебници за учениците от I до IV клас, учебници и достъп до електронно четими
учебници за учениците от V до VII клас.
С промяна на ЗПУО в срок до началото на учебната 2023 – 2024 г. общините
трябва да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното
предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст. В горепосочения срок тази
разпоредба 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.
Към 01.01.2021 г. 52 общини са въвели задължителна предучилищна подготовка
за 4-годишни деца; към настоящия момент – още 3 общини, които вече са взели решения
за въвеждането й от началото на учебната 2021 – 2022 година. На тези 55 общини с
Постановление на МС за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на
познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни
комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в
общинските детски градини и училища за 2021 година ще се предоставят средства и за
закупуване на познавателни книжки за децата, навършили 4-годишна възраст. След
изменението и допълнението на ПМС №79/2016 г. ще се предоставят средства и на
общините, които към настоящия момент не са въвели задължително предучилищно
образование на децата, навършили 4-годишна възраст.
Предлаганите промени и допълнения са обусловени от необходимостта за
гарантиране на достъпа до качествено предучилищно образование на децата във втора
възрастова група.
В предложения проект на Постановление се извършват следните основни
изменения и допълнения на ПМС №79/2016 г.:

1. С цел осигуряване на равен достъп до предучилищно образование на всички
деца, записани във втора възрастова група, без значение дали съответната община е взела
решение за осъществяване на задължително предучилищно образование за 4-годишните
деца, се предлага осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки по
всички образователни направления за всяко дете във втора възрастова група.
2. С цел да се равнопоставят и да се осигури равен достъп до предучилищно
образование и на децата във втора възрастова група, обучаващи се в Европейските
училища, се предлага осигуряването им за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки по Образователно направление „Български език и литература”.
Приемането и изпълнението на Постановлението се очаква да окаже положително
въздействие спрямо всички заинтересовани страни – децата във втора възрастова група,
техните родители и учителите им. То е продължение на политиката на МОН за
всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.
Не се налага промяна на определените в Постановление № 79/2016 г. нормативи
на средствата за закупуването на познавателни книжки, както и със срока на ползването
им.
Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по
реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, като получените бележки и предложения са включени в справка за
отразяването им. Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван на
интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за
обществени консултации за период от 30 дни, като е изготвена и приложена справка за
отразяване на получените предложения и становища.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет,
поради което се прилага одобрена финансова обосновка от министъра на финансите в
съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
Представеният проект на акт не въвежда норми от правото на Европейския съюз,
поради което не се налага изготвянето на справка за съответствието на акта с
европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид горепосоченото и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет

да приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за
безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.
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