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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за фонд  ”Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”



Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този закон се създава фонд ”Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, наричан по-нататък “фонда”, като юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
Чл. 2. Фондът има за цел да финансира и подкрепя проекти, насочени към подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на деца и ученици от етническите малцинства в България чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование.
Чл. 3. (1) Фондът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
(2) Администрацията на Министерството на образованието и науката обслужва дейността на фонда.


Глава втора
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Органи на управление на фонда са Управителният съвет и изпълнителният директор. 
Чл. 5. (1) Управителният съвет се назначава от министъра на образованието и науката. 
(2) Управителният съвет се състои от 9 членове. 
(3) Председател на Управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър. 
(4) Управителният съвет включва: четирима представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет по етническите и демографските въпроси, един представител на Националното сдружение на общините в Република България и трима представители на организации на етническите малцинства.
(5) Представителите на организациите на етническите малцинства в Управителния съвет трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат висше педагогическо образование;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3. да имат опит в управлението и оценката на проекти в сферата на образованието.
(6) Мандатът на Управителния  съвет на фонда е 3 години. Мандатът на председателя на Управителния съвет изтича с прекратяването на правомощията на министъра или на упълномощения от него заместник-министър.
Чл. 6. (1) Членовете на Управителния съвет се освобождават предсрочно от министъра на образованието и науката:
1.	по тяхна писмена молба, отправена до министъра на образованието и науката;
2.	при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3.	при виновно причиняване на имуществени вреди на фонда;
4.	при системно и грубо нарушаване на закона и на  правилника за прилагането му;
5.	по инициатива на органа, който е предложил съответните представители за назначаване;
6.	при поставяне под пълно или ограничено запрещение;
7.	при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
8.	при прекратяване на служебното или трудовото правоотношение със съответната администрация;
9.	при смърт.
(2) При предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет министърът на образованието и науката назначава в едномесечен срок на негово място нов член от същата квота, който продължава мандата на предсрочно освободения.
Чл. 7. Съгласувано с Управителния съвет министърът на образованието и науката сключва договор с изпълнителния директор на фонда и му определя възнаграждение, обвързано с резултатите от дейността на фонда, и при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на  закона. 
Чл. 8. (1) Управителният съвет:
1.	приема годишна програма за дейността на фонда; 
2.	определя експертни комисии за оценка на постъпилите за финансиране проекти;
3.	по предложение на експертните комисии приема решения за финансиране на проекти; 
4.	определя експерти и експертни комисии за оценка на изпълнението на финансирани проекти;
5.	приема дарения и завещания, когато са в съответствие с целите на фонда;
6.	по предложение на изпълнителния директор одобрява размера на възнагражденията за външни услуги в съответствие с действащото законодателство;
7.	утвърждава проекти, разработени от фонда, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции; 
8.	утвърждава годишния отчет за дейността и финансовото състояние на фонда;
9.	приема тримесечни отчети за дейността и финансовото състояние на фонда, подготвени от изпълнителния директор;
10.	одобрява проект на годишния бюджет на фонда.
(2) Решенията на Управителния съвет за одобрени проекти се публикуват.
(3) Правилата за работа на Управителния съвет се уреждат с правилника за прилагане на закона.
Чл. 9. (1) Изпълнителният директор:
1.	представлява фонда лично или чрез упълномощени лица;
2.	осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3.	подготвя и внася за утвърждаване от Управителния съвет годишния отчет за дейността и финансовото състояние на фонда; 
4.	подготвя и внася в Управителния съвет тримесечните отчети за дейността и финансовото състояние на фонда;
5.	сключва договори с експертите и членовете на експертните комисии на фонда;
6.	взема решения по всички въпроси, свързани с управлението на фонда, извън случаите по чл. 8.
(2) Изпълнителният директор не е член на Управителния съвет.


Глава трета
ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Чл. 10. (1) Дейността на фонда се осъществява по тригодишна програма, приета от Министерския съвет.
(2) Тригодишната програма съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от фонда.
(3) Годишната програма по чл. 8, ал. 1, т. 1 се разработва в изпълнение на тригодишната програма на фонда.
Чл. 11. (1) По бюджета на фонда се администрират следните приходи:
1.	средства, получени от български, чуждестранни и международни финансиращи институции;
2.	дарения и завещания, които са направени за целите на чл. 2;
3.	субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
4.	приходи от лихви върху средствата на фонда;
5.	други приходи, определени със закон.
(2) Средствата от републиканския бюджет за финансиране дейността на фонда се използват приоритетно за осигуряване на допълващо финансиране на източниците на средства по ал. 1, т. 1 и 2. 
Чл. 12. Средствата на фонда се изразходват за:
1.	осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в детските градини и в училищата;
2.	осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици от етническите малцинства, включена в проекти в съответствие с чл. 2;
3.	дейности за връщане на отпадналите ученици от етническите малцинства в училище и подобряване на образователните им резултати;
4.	разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, основани на съобразяване с културите на различните малцинства;
5.	дейности за откриване и насърчаване развитието на талантливи деца от етническите малцинства;
6.	провеждане на квалификационни дейности на учителите в съответствие с целите по чл. 2;
7.	изследователска дейност, свързана с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
8.	дейности по наблюдение и оценка на финансирани по този закон проекти;
9.	дейности по създаването на публичност на работата на фонда.
Чл. 13. Фондът съставя бюджет. Приходната и разходната част на бюджета на фонда, включително размерът на допълващото финансиране, се разработват и утвърждават ежегодно по реда и в сроковете за съставяне на държавния бюджет.
Чл. 14. Финансирането на дейностите по чл. 12 се осъществява чрез отпускане на целеви финансови средства въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда, регламентирани в този закон и в правилника за прилагането му.
Чл. 15. (1) Конкурсната процедура по чл. 14 се открива въз основа на решение на Управителния съвет със заповед на изпълнителния директор на фонда, която съдържа:
1.	наименование на конкурса;
2.	общия размер на финансовите средства, които ще бъдат предоставени за изпълнение на проекта;
3.	срок за подаване на документите;
4.	критерии за оценка;
5.	специални изисквания към кандидатите и техните проекти, когато такива са предвидени.
(2) Поканата към кандидатите за участие в конкурсната процедура се публикува в централен всекидневник. Тя трябва да съдържа информация за обстоятелствата по ал. 1.
Чл. 16. Комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 2 извършват оценка на представените проекти и ги класират при условия и по ред, определен с правилника за прилагане на  закона.
Чл. 17. (1) Класираните от комисиите проекти се представят за одобряване от Управителния съвет. Управителният съвет определя в рамките на общия размер на финансовите средства по конкурса проектите, които  ще получат финансиране, както и неговия размер.
(2) Въз основа на решението на Управителния съвет изпълнителният директор на фонда сключва договор, в който се определят условията за финансиране и изпълнение на проекта.
Чл. 18. Членовете на Управителния съвет и на експертните комисии и свързаните с тях лица не могат да кандидатстват за финансиране от фонда по време на мандата си самостоятелно, както и като членове на други екипи.
Чл. 19. (1) Получените средства от фонда се отчитат при условия и по ред, посочени в договора и в правилника за прилагане на закона.
(2) Средствата, изразходвани за дейности, които не са предвидени в договора, се възстановяват на фонда в пълен размер заедно със законната лихва.



Глава четвърта
ОТЧЕНОСТ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Чл. 20. Фондът изгражда и организира функционирането на система за наблюдение и оценка на дейността си, която съдържа информация за:
1.	резултатите от дейността на фонда по заложени в тригодишната програма и в договорите показатели за изпълнение;
2.	проведените одити на дейността на фонда и препоръките, дадени в одитните доклади;
3.	извършените външни оценки на дейността на фонда;
4.	одобрените и отхвърлените проекти;
5.	дарителите и получателите на средства.
Чл. 21. В срок до 30 април всяка година министърът на образованието и науката публикува в интернет страницата на министерството годишен доклад за дейността на фонда, който задължително включва:
1.	информация за изпълнението на годишната програма и за напредъка по изпълнението на тригодишната програма по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;
2.	отчет за приходите и разходите;
3.	информация по чл. 20, т. 2 и 3;
4.	общ брой на получените заявки за финансиране през годината;
5.	списък на финансираните юридически и физически лица и размера на полученото финансиране;
6.	кратко описание на финансираните проекти;
7.	общ брой на отхвърлените проекти и описание на причините за отхвърлянето им;
8.	списък и кратко описание на получените през годината оценки за реализацията на финансирани проекти.


Допълнителна разпоредба
§ 1. “Свързани лица” по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

Заключителни  разпоредби
§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема Правилник за прилагане на Закона за фонд "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".
§ 3. Министърът на образованието и науката назначава Управителния съвет на фонда в срок един месец от влизането в сила на правилника за прилагане на закона.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 11, ал. 1, т. 3, която влиза в сила от 
1 януари 2005 г.
§ 5. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на образованието и науката.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 
2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за фонд "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"




Приемането на Закон за фонд “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” е продиктувано от осъзнаването на факта, че проблемите с успешната социализация на представителите на етническите малцинства в българското общество водят своето начало още от постъпването на децата в детска градина и в училище. Образованието  е призвано да формира ценностната система, основана на уважение към правата и свободите на всеки индивид без допускане на дискриминация. Редица европейски и национални изследвания сочат значимостта на проблемите, които съществуват в тази насока с ромите в България.
За да се осъществят реално дейности, които ще гарантират успешната  интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, са необходими средства, които  на този етап не могат да бъдат осигурени чрез държавния бюджет. Такива средства могат да бъдат набрани чрез редица международни и национални финансиращи организации -  Световната банка, фондация “Отворено общество” и др. – както и от дарители. Подобна инициатива може да се осъществи чрез специален закон за фонд. 
Законът за фонд “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” ще даде възможност да бъде финансово обезпечено изпълнението на разработената в Министерството на образованието и науката Стратегия за осигуряване на равноправна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.
Чрез проекти, реализирани от нестопански организации и държавни институции на регионално ниво, ще се постигне децентрализация в осъществяването  на тази национална политика. Набраните във фонда средства ще се използват за изключително важни за образователната интеграция дейности, като:
- осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в детските градини и училищата;
- осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици от етническите малцинства;
- дейности за връщане на отпадналите ученици от етническите малцинства в училище и подобряване на образователните им резултати;
- разработване и въвеждане на програми за възпитание и обучение, основани на мултикултурното образование в детските градини и училищата;
- дейности за откриване и насърчаване развитието на талантливи деца от етническите малцинства; 
- провеждане на квалификационни дейности на учителите;
- изследователска дейност, свързана с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
- дейности по наблюдение и оценка на финансирани по този закон проекти;
- дейности по създаването на публичност на работата на фонда. 




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски) 4
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