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Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата
за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния
бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или
общински детски градини или училища поради липса на свободни места,
приета с Постановление № 76 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
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 внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и
изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени

от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или
общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с
Постановление № 76 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
Предложените изменения са свързани с начина на определяне на прилежащите
райони на детските градини и училищата в общините с районно деление, с изискванията
към професионалната квалификация на лицата, ангажирани с договори за обучение на
неприетите деца, с възможността да бъдат подавани заявления за получаване на
компенсации и по време на учебната година и с изискващите се разходооправдателни
документи, приложени към исканията за изплащане на компенсациите.
С първата промяна се дава се възможност по решение на кмета на общината,
прилежащите райони на детските градини и училищата в общините с районно деление
(Столична община, община Пловдив и община Варна) да включват само районите на
обхват без граничещите райони на обхват, в случаите когато районите на обхват съвпадат
с районите, определени със Закона за териториалното деление на столичната община и
големите градове. По този начин ще се избегне прекомерното окрупняване на
прилежащите райони на детските градини и училищата при предлагането на друго
равностойно място по смисъла на наредбата.
С втората промяна се допуска обучението на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини и училища поради липса на свободни места в тях, да се
извършва и от действащи студенти последна година от обучението си за придобиване на
висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна
педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от
професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогика
Педагогически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от
2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд
от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.). По този начин
ще се увеличат възможностите на родителите за осъществяване на обучение на децата им
при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата.
В резултат на третата промяна, подаването на заявления от родителите, които желаят
да получават компенсации по реда на наредбата, ще може да се извършва ежемесечно през
периода от 5 ноември до 5 юли на съответната учебна година, а не еднократно. По този
начин ще се избегне ограничаването на възможността за подаване на заявления при
настъпване на обстоятелства, свързани с осъществяването на предучилищно образование

на децата през време на учебната година.
С четвъртата промяна по-скоро се внася допълнителна яснота по отношение
изискващите се разходооправдателни документи, прилагани от родителите към исканията
за изплащане на компенсациите, като се уточнява, че договорите за обучение и за
отглеждане и обучение се прилагат еднократно с първото искане за изплащане, а за
следващите периоди – само ако са настъпили промени по вече приложения договор. По
този начин ще бъде намален документооборотът, свързан с прилагането на процедурата
по изплащане на компенсациите.
Предложените промени не изискват допълнителен финансов ресурс и не водят до
въздействие върху държавния бюджет, тъй като ще се прилагат в рамките на предвидените
в централния бюджет средства за 2021 година. Във връзка с горното е приложена
финансова обосновка по формата на Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Приемането на Постановлението е в резултат на политиките на Министерството на
образованието и науката, насочени към създаване на условия и прилагане на принципите,
залегнали в ЗПУО, за равен достъп до качествено образование, за приобщаване на всяко
дете и на всеки ученик и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при
провеждане на предучилищното и училищното образование.
С проекта на Постановление не се транспонира европейско законодателство, поради
което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл.
35, ал. 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Предложените промени в настоящия проект на акт не оказват ефект върху целевите
стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния
формат на бюджет на Министерството на образованието и науката.
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. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да
приеме проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за
предоставяне и

изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на

разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са
приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни
места, приета с Постановление № 76 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет (обн., ДВ,
бр. 20 от 2021 г.).
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