2
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ. № 354-01-2 / 21.01.2003 г.							Проект!

ЗАКОН 

За изменение и допълнение на Закона за народната просвета
/ обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. и доп. бр. 90 от 1996 г., бр. 36 от 1998 г., доп. бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., доп. бр. 68 от 1999 г., изм. и доп., бр.90 от 2002 г., бр.95 от 2002 г./
§1. Параграф 6а от Допълнителните разпоредби се изменя така:
“§6а. Министерство на образованието и науката събира такси, в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет, както следва:
1. за разглеждане на молба за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище, определена в зависимост от вида детска градина или училище и включваща разходите за извършване на оценка на съответствието на заявените факти и обстоятелства и представените документи с изискванията за откриване или преобразуване на частна Детска градина или частно училище;
2. за издаване на заповед или приемане на решение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище, и промени в тях, определена в зависимост от вида училище или детска градина и включваща разходите за подготовката им;
3. за разглеждане на заявление за одобряване на учебник или учебно помагало за системата на народната просвета, включваща разходите за проверка на внесените документи;
4. за извършване на оценка на учебник или учебно помагало за съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. З и 9 от този закон;
5. 	за издаване на заповед за одобряване на учебник или учебно помагало за системата на народната просвета по реда на § 1, ал. З от този закон, включваща разходите за подготовката й; 
6. за признаване документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави и издаване на удостоверение, определена в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и професионална квалификация и включваща разходите за проверка на документите и извършване на експертна оценка за съпоставяне на продължителността на обучението, вида на училището, в което е извършено обучението, учебните предмети и правата, които дава документът в страната, в която е издаден с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми, действащи в системата на народната, просвета
§2. Създава се нов § 66:
"§6б. За извършване на действия и издаване на заповеди за одобряване на учебници и учебни помагала за задължително избираема подготовка за обучение по изкуство и култура, по реда на § 1, ал. 4 от този закон. Министерството на културата събира такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет."
§3. Досегашните § 66 и §6в стават съответно §6в и §6г.



мотиви
към законопроекта за изменение и допълнение на
 Закона за народната просвета
Предлаганите с настоящият законопроект изменения и допълнения на закона имат за цел точното и ясно регламентиране, в съответствие с чл. 60, ал.1 от Конституцията на Република България на действията и услугите, за извършването на които Министерство на образованието и науката и Министерство на културата събират такси. Конкретният размер на таксите ще се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Действията и издаваните документи, за които се събират такси от Министерство на образованието и науката и Министерство на културата са   във връзка с изпълнение  от министерствата  на правомощията им, установени в Закона за народната просвета и другите нормативни актове, уреждащи обществените отношения в областта на образованието.
1. Съгласно чл. 11 и 12 от 3НП, частните детски градини и училища, респ. частни детски градини и училища с чуждестранно участие или чуждестранни такива се откриват по искане на български или чуждестранни физически или юридически лица, представили нормативно установените документи, въз основа  на заповед, издадена от министъра на образованието и науката или решение на Министерския съвет. Предвижда се заплащане на такси от физически и юридически лица за подаване на молба и издаване на заповед или решение на Министерския съвет за откриване или преобразуване на частно училище или частна детска градина, които съответстват на административните разходи по разглеждане и оценка на документите.
2. Съгласно § 5 от Допълнителните разпоредби на ЗНП, документи за завършени етапи на училищно обучение, степени па образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, се признават при условия и по ред, определени с наредба па министъра на образованието и науката.
Във връзка с това, са предвидени такси, които включват разходите за административно обслужване на заявителите, проверка на документите,    представени за признаване, както и за тяхното разглеждане и предоставяне на физическите лица. Дейностите по признаването се извършват чрез съпоставяне на сведения за образователната система, за вида, степента, продължителността на обучението, учебния план н учебните програми и за системата на оценяване на знанията в страната, в която е издаден документа с тези в Република България. Извършва се приравняване на извършените периоди на обучение, степени на образование и   професионална квалификация към образованието, предоставяно от съответният вид училище у нас. Издава се удостоверение за признато средно образование, което предоставя право за продължаване на образованието или достъп до пазара на труда в република България. Всички тези действия се извършват от комисията, която използва експертни оценки на консултанти от всички културно-образователни области.
3. 	Съгласно § 1, ал. З от Допълнителните разпоредби на ЗНП, министърът на образованието и науката със заповед одобрява учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл.16. т. З и 9 от ЗНП. За извършваните действия и издаваните документи се предвиждат такси, съответстващи на административните разходи по разглеждането им.


ВНОСИТЕЛ: Снежана Гроздилова /ПГ на НДСВ/


