РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2019 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Красимир Вълчев - министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение №
172 на Министерския съвет от 2019 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 № 172 на Министерския съвет от 2019 година
за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
С решението са одобрени 17 национални програми за развитие на образованието през
2019 година, сред които и национална програма „Мотивирани учители“ и национална
програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна
десегрегация“.
Национална програма “Мотивирани учители“ има за основна цел подкрепа на
училищата чрез създаване на комплекс от мерки за осигуряване на квалифицирани и
мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда.
По програмата се реализират следните дейности:

-

Кадрово осигуряване на училища с идентифицирани проблемни области с
мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и
астрономия, информатика и информационни технологии.

-

Въвеждаща обучителна програма и обучение във Висше училище на специалисти
с висше образование с образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“
без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за
придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и
астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

-

При неизпълнение на определената квота по предходната дейност, незаетите
места, се попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална
квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия и
опазване на околната среда.

-

Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна
квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител
по информатика“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“
и „учител по религия“.

Програмата създаде условия поставената цел да се постигне частично. Процесът по
реализиране на националната програма показа, че все още педагогическите специалисти
нямат професионална нагласа да сменят работното си място. Средствата за допълнително
финансово стимулиране от 300.00 лева не е достатъчно като стимул и не предизвика интерес
у кандидатите.
Малкият брой кандидати по програмата се дължи и на краткия срок за подаване на
документи и трудностите при формиране на норма преподавателска работа в голяма част от
училищата.
Относно дейността, която дава възможност да бъдат включени в процеса на кадрово
подпомагане специалисти от други отрасли, мотивирани да станат учители, сроковете за
информационната кампания и подаване на документи от кандидатите също се оказа
изключително кратък. След крайния срок са подадени документи от над 20 кандидати, като
интересът към тази дейност продължава.
По време на първата кампания се установи, че интерес проявят кандидати, които имат
ОКС

„бакалавър“, но същите са отхвърлени, поради изискването в програмата да

притежават ОКС „магистър“.
Специалистите, които работят в момента без педагогическа квалификация, са
мотивирани да останат трайно в системата на училищното образование и по тази причина се
включват в програмата, като очакват това да допринесе за тяхното професионално развитие.
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Във връзка с така описаните констатации и с публикуването на Наредба № 15 за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти в ДВ бр.61/02.08.2019 г., както и с оглед целесъобразност на постигането на
индикативните показатели, заложени в програмата следва да се извърши промяна в
национална програма „Мотивирани учители“, приложение № 14, към т. 1, буква „о”.
Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности
за образователна десегрегация“ се реализира с цел съфинансиране на общински проектни
предложения за осъществяване на десеграционни дейности относно подобряване на
условията за достъп до качествено образование на деца и ученици от етническите
малцинства, посещаващи образователни институции, в които се обучават деца и ученици от
мнозинството – транспортни разходи, работа с родители от мнозинството и други дейности,
предложени от общините.
В съответствие с функционалните си компетентности Центърът за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е определен за
изпълнител на програмата с екип за управление от негови служители, съгласно заповед на
министъра на образованието.
Програмата пилотно и за първи път е одобрена за изпълнение през настоящата година
и въпреки добрите възможности, които дава за прилагане на модел за подпомагане на
общините за осигуряване на равен достъп до качествено образование, както и широкото
медийното отразяване на одобрените национални програми за развитие на образованието,
запитванията от потенциални кандидати са малко. Утвърденият срок за кандидатстване до
30.06.2019 г., се оказа твърде кратък, като постъпилите проектни предложения по време на
този срок са 6 на брой.
С оглед на горното възникна необходимост за удължаване срока за кандидатстване по
национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за
образователна десегрегация.“, считано до 15.10.2019 г., като продължителността на
подадените в този срок проектни предложения и евентуално одобрени за финансиране да
бъде до края на учебната 2019/2020 година.
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, във връзка с чл. 286, ал. 3, от ЗПУО и т. 9 от Приложение № 1 към
Постановление № 334 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2019 година, представям на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на актуализирани национални програми „Мотивирани
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учители“ и „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна
десегрегация“.
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 № 172 на Министерския съвет от 2019
година не въвежда норми на европейското право, поради което не се налага изготвяне на
справка за съответствието му с него.
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.
Финансирането на национална програма „Мотивирани учители“ и национална
програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна
десегрегация“ ще се осъществява в рамките на средствата, планирани по бюджета на
Министерството на образованието и науката за 2019 година. В програмите няма направени
промени в разписания бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
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. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка чл. 286, ал. 3, от ЗПУО и т. 9
от Приложение № 1 от Постановление № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2019 година, предлагам Министерският съвет
да приеме проекта на решение.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
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