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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 изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

(Обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 
2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г. и 
бр. 17 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 1 думите „5-годишна възраст“ се заменят с 
„4-годишна възраст“.
§ 2. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини.
(2) Задължителното предучилищно образование, освен от детските градини, може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда 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, а за децата на 4-годишна възраст – само когато в населеното място няма детска градина.
(3) По решение на кмета на общината задължителното предучилищно образование се осъществява само от детски градини.“
§ 3. Създава се чл. 115а:
„Чл. 115а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, след заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
(2) В иновативни училища като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, се допуска присъственото обучение в училището за учениците от V до XII клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, както и по чл. 108, ал. 5, т. 1 да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.
(3) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.
(4) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
(5) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.“
§ 4. В чл. 116, ал. 1 след думите „както и“  се добавя „обучението от разстояние в електронна среда и“.
§ 5. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „а при необходимост от разширяване на общата и допълнителната подкрепа, която се осигурява в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, и в зависимост от спецификата на дейностите – и в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии“.
2. Създават се ал. 3-5:
„(3) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по 
чл. 105, ал. 1, 3 и 5, след заповед на министъра на образованието и науката подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда.
(4) Подкрепата за личностно развитие може да се осъществява в електронна среда от разстояние и в случаите по чл. 115а, ал. 3, при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на институцията.
(5) Подкрепата за личностно развитие в електронна среда от разстояние се извършва от педагогическите специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време.”
§ 6. В чл. 283 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски градини;“
б) досегашната т. 10 става т. 11.
2. В ал. 7 думите „дейностите по ал. 1, т. 5, 6 и 10“ се заменят с „дейностите по ал. 1, т. 5, 6 и 11“.
3. В ал. 8 след думите „Условията и редът за“ се добавя „предоставяне и“.
4. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Държавата подпомага заплащането на такси за ползване на детски градини, дължими от родителите, които получават социални помощи и/или месечни семейни помощи за деца по реда на Закона за социално подпомагане или на Закона за семейните помощи за деца. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за ползване на детски градини се предоставят по бюджета на съответната община – за общински детски градини или по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет – за държавни детски градини. С размера на предоставените от държавния бюджет средства се компенсира размерът на непостъпилите приходи от дължими от родителите такси за ползване на общински или държавни детски градини по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(10) Условията и редът за подпомагане на заплащането и за разпределение на средствата по ал. 9 се определят с акт на Министерския съвет.“
§ 7. В чл. 304 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При закриване на държавно или общинско училище, детска градина или център за подкрепа на личностно развитие имотите и вещите по ал. 1 преминават в собственост на  училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностно развитие, определени за правоприемник на имуществото по чл. 322, ал. 1, т. 4.“
§ 8. В чл. 308 се създава ал. 4:
„(4) Директорът и заместник-директорите на училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие не може да бъдат членове на органите за управление на настоятелството, докато заемат съответната длъжност, но може да участват в заседанията им със съвещателен глас.“
§ 9. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Основна цел на настоятелствата е подпомагане, подкрепа и съдействие за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 10. В глава седемнадесета се създават чл. 309а, 309б и 309в:
„Чл. 309а. Настоятелствата може да разходват приходите от имуществото си, включително приходите от земеделски земи, само за дейности, насочени към постигане на основната си цел по чл. 309, ал. 1,  и в полза на  детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 309б. (1) Министърът на образованието и науката и упълномощени от него длъжностни лица, както и регионалните управления на образованието осъществяват контрол върху настоятелствата за спазване на разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Органите по ал. 1 извършват проверки върху дейността на настоятелствата и имат право:
1. на свободен достъп до всички дейности и до всички документи на настоятелството;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с извършването на проверките, включително на електронен носител.
(3) Органите за управление и всички служители на настоятелството са длъжни да оказват съдействие на органите по ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на проверките.
(4) При констатирани нарушения органите по ал. 1 дават задължителни указания за отстраняването им.
Чл. 309в. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите при ликвидация на настоятелството, се предоставя при условията на чл. 44, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитиe, а в случаите по чл. 306, ал. 3 – на детската градина, на училището или съответно на центъра за подкрепа за личностно развитиe, определени от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на съответното регионално управление на образованието.
(2) В случаите по ал. 1, ако детската градина, училището или центърът за подкрепа за личностно развитиe са преобразувани, имуществото на настоятелството се предоставя на детската градина, на училището, съответно на центъра за подкрепа за личностно развитиe – правоприемник, а в случаите на разделяне – на правоприемника, определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на съответното регионално управление на образованието.
(3) В случаите по ал. 1, ако детската градина, училището или центърът за подкрепа за личностно развитиe са закрити, имуществото на настоятелството се предоставя на  детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитиe – правоприемник на имуществото по чл. 322, ал. 1, т. 4, или ако няма такъв – на детска градина, на училище или съответно на център за подкрепа за личностно развитиe, определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на съответното регионално управление на образованието.“
§ 11. В чл. 322, ал. 1, т. 4 след думата „имуществото“ се поставя запетая и се добавя „както и определяне на детска градина, училище, съответно център за подкрепа на личностно развитие - правоприемник на имуществото – собственост на закритата детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие“.
§ 12. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава  се нова т. 10:
„10. „Извършване на подкрепа за личностно развитие в електронна среда от разстояние“ е извършването на някоя от дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като педагогическият специалист и децата или учениците не се намират физически на едно и също място.“
2. Досегашната т. 10 става т. 11.
3. Досегашната т. 11 става т. 12 и в нея в изречение второ след думата „присъствени“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч. в синхронно обучение в електронна среда от разстояние“.
4. Досегашните т. 12-15 стават съответно т. 13-16.
5. Създава се нова т. 17:
„17. „Обучение в електронна среда от разстояние“ е обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място.“
5. Досегашните т. 16-26 стават съответно т. 18-28.
6. Създават се нови т. 29 и  30:
„29. „Синхронно обучение в електронна среда от разстояние“ е обучение в електронна среда от разстояние, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.
30. „Синхронно извършване на подкрепа за личностно развитие в електронна среда от разстояние“ е извършване на подкрепа за личностно развитие в електронна среда от разстояние, при което педагогическият специалист и децата или учениците взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.“
7. Досегашните т. 27-31 стават съответно т. 31-35.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 13. В срок до началото на учебната 2023/2024 година общините създават необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование по чл. 8, ал. 1 на децата на 4-годишна възраст в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му.
§ 14. В срока по § 13 разпоредбата на чл. 8, ал. 1 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.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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МОТИВИ
към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование


Причини, които налагат предлаганите промени:
Въвеждането на  задължително предучилищно образование и за децата, навършили 4 години, е сред приоритетите на правителството, отразен в Програмата за управление на правителството в периода 2017-2021 г. Във връзка с това увеличаването на обхвата в предучилищното образование и повишаването на неговото качество е приоритетна политика на Министерството на образованието и науката, с оглед на огромната важност на предучилищното образование за просперитета на личността и обществото. 
Предвиждането на мярката е в отговор на множество вътрешни и международни изследвания, които показват, че по-ранното обхващане на децата в предучилищна възраст е ключово за тяхното развитие, като повечето време, прекарано в детската градина, допринася за по-успешното справяне впоследствие в училище. Според Програмата за международно оценяване на учениците PISA децата, които са били в детска градина повече от две години, придобиват необходимите компетентности и показват по-добри резултати от децата, които не са обхванати в задължителното предучилищно образование. Децата, които растат в среда на ниско образовани родители, а езикът, който говорят в семейството, не е български, най-често отпадат поради отсъствия, проблеми с училището, семейни и други причини. В повечето случаи на входа на първи клас тези деца са натрупали значителни дефицити, които не могат да се компенсират от училищата, и в етапа на V – VI клас отпадат от системата на училищното образование. 
В Обзора на образованието и обучението за 2019 г., изготвен от Европейската комисия, се посочва, че участието в образование и грижите в ранна детска възраст продължава в България да бъде слабо, което възпрепятства ранното придобиване на познавателни и социално-емоционални умения. Доброто качество на образованието и грижите в ранна детска възраст e от съществено значение за развитието на ключови компетенции. От 2014 г. насам в България процентът на участие за деца на възраст от 4 години до задължителната училищна възраст намалява. Последните налични данни показват равнище на записване 83,9 на сто, което е значително по-ниско от средната стойност за ЕС - 95,4 на сто. 
Въпреки усилията на Министерството на образованието и науката преждевременното напускане на училище продължава да бъде проблем. През 2018 г. делът на лицата, преждевременно напускащи системата за образование и обучение, е 12,7 на сто, което все още надвишава националната цел на България по стратегията „Европа 2020“ от 11 на сто и средната стойност за ЕС от 10,6 на сто. 
Неравностойното социално-икономическо положение все още е ключов фактор за ниското равнище на умения и ниските образователни резултати в контекста на значителни несъответствия между търсените и предлаганите умения, както и на техния недостиг. Въпреки че се изпълняват редица мерки за подобряване на качеството и равенството в образователния подход, съществуващите данни показват, че са налице важни пропуски в придобиването на основни и цифрови умения. В данните от PISA за 2015 г. се посочва, че около 40 на сто от подрастващите в България не притежават основни компетентности в областта на четенето, математиката или науката, като процентът на ниски резултати е над 60 на сто сред учениците в неравностойно положение (ОИСР, 2016 г).
Мярката е отговор и на посочените в Обзора на образованието и обучението за 2019 г. предизвикателства, както и на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, според която очакваният минимум към държавите членки е: „до 2020 г. най-малко 95 % от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование следва да участват в образованието в ранна детска възраст”, а по този показател България се нарежда сред последните в ЕС.
Предвижданата промяна е в съответствие и с една от целите за устойчиво развитие (4.2) на Организацията на обединените нации, според която до 2030 г. всички момичета и момчета трябва да имат достъп до качествени възможности за развитие и грижи в ранна детска възраст и предучилищно образование.
Висококачествените образование и грижи в ранна детска възраст са много ползотворни в краткосрочен и в дългосрочен план както за отделната личност, така и за обществото в по-широк смисъл. Международни изследвания показват, че инвестирането в образование в ранна детска възраст е публичен разход с най-висока норма на възвръщаемост.
Предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование са съобразени и с развитието на детето в тази възраст. В периода на четвъртата година от живота му се подобряват функциите на преднамерената, непреднамерената и работната памет. Съобразно тях четиригодишното дете се превръща в изразител на собствено съзнание, воля и целенасоченост, тъй като може да  запамети случилото се през деня и да планира последващите си действия. Появилата се способност за автономия (самостоятелност, независимост) го стимулира за търсене и откриване на логически връзки и отношения в социалното пространство. Тези негови инициативи са свързани с усилена речева активност и непрестанното задаване на въпроси за живата и неживата действителност. Множество от въпросите на четиригодишното дете подчертават интереса му към изясняване на причините и правилата за поведението на възрастните и отношенията между тях. 
При четиригодишното дете се наблюдава силна мотивация за участие в ситуации, които актуализират съдържателно емоциите от последните няколко часа и които повторени неколкократно през деня насърчават прилагане на знанието в сходни ситуации, което означава проактивна промяна на мисленето и поведението. Затова през четвъртата година от живота е подходящо децата да се включват в ситуации, които им доставят силни преживявания и които повтарят съдържателно информацията за изучаваните обекти.
 Обхващането в детска градина е ключово не само за езиковото, когнитивното, емоционалното, социалното развитие на детето, но и защото наред с обучението, възпитанието и социализацията осигурява и ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време това дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда.
Оценка на въздействието от въведеното вече задължително предучилищно образование (ЗПО) за 5-годишните деца може да се търси през анализ на резултатите им като ученици в училищното образование единствено и само от националното външно оценяване (НВО) в края на ІV клас, защото към момента няма реално международно изследване, в което да са участвали тези ученици. В международното изследване PISA те ще бъдат обхванати едва в цикъла през 2021 г.
В НВО са обхванати два випуска четвъртокласници, които са подлежали на двугодишно ЗПО – в края на 2017-2018 година и в края на 2018-2019 година. То е проведено чрез изпити по четири учебни предмета – български език и литература (БЕЛ), математика, човекът и природата и човекът и обществото, но предвид основополагащото значение на уменията за четене, разбиране, използване и създаване на текст по-долу са представени обобщените резултати на учениците от изпита по БЕЛ в зависимост от годините посещение на детска градина.
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Графиката показва ясна зависимост между броя на годините, в които децата са 
били обхванати в предучилищно образование, и резултатите по БЕЛ от НВО в края на ІV клас. С всяка година повече посещаване на детска градина нараства и броят точки, получени на изпита по български език – между една и две години посещение този брой е с близо 5 точки по-голям, между две и три – с близо 10 точки по-голям, между три и четири години посещение – със 7,4 точки по-голям, а общо за целия период нараства с близо 22 точки. И още нещо, което е от значение – най-сериозният скок в резултатите се очертава след тригодишно обхващане на децата, което е доказателство, че въвеждането на двегодишното задължително предучилищно образование значително допринася за подобряване на постиженията им в училищното образование, но по-ефективно би било разширяването му с още една година и задължителното обхващане и на 4-годишните.
От друга страна, следва да се отчете, че учениците, които живеят в общини, въвели ЗПО за 5-годишните още през 2010 г., са обхванати в международното изследване на уменията по четене PIRLS 2016 на учениците от ІV клас. 
В доклада за България в т. 4.2 от глава 4: „Фактори, влияещи върху постиженията по четене на учениците от 4. клас” се коментира ролята на посещаването на детска градина или на предучилищна група върху резултатите по четене на попадналите в извадката на изследването четвъртокласници:
„Посещаването на детска градина има ключова роля за личностното изграждане на подрастващите, като развива техните социални и практически умения. Посещаването на предучилищна група освен социализацията на децата дава възможност и за допълнителна подкрепа на тези от тях, които имат липси в семейството, породени от социални, икономически или културни предпоставки. Предучилищното образование и възпитание, най-често провеждано в детските градини, се стреми да подготви децата за училище, като намали или напълно отстрани липсите в семейството, особено при социално уязвимите групи.“
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		Диаграмата недвусмислено показва, че предучилищното образование е определящо за постиженията в училищното образование. Колкото по-дълго време децата са посещавали детска градина или предучилищна група, толкова по-високи са постиженията им. В България постиженията на деца, посещавали детска градина 3 или повече години, са със 75 точки по-високи от тези, които не са посещавали.
		В този смисъл още по-ключово се оказва посещението на детска градина за децата, които не владеят изобщо или слабо владеят български език, защото той не се говори в семейството им, или срещат сериозни затруднения по различни причини с разбирането и използването на езика. 
	Министерството на образованието и науката проведе анкетно проучване относно ефективността на вече въведеното ЗПО, в което се включиха 5608 начални учители и 5360 учители в детски градини. Ползите от включването в задължително предучилищно образование са за всички деца:
	и за децата, които в семейството си не говорят на български език, 

и за онези, за които детската градина ще осигури сигурна и здравословна среда и топла храна,
и за онези, които в общуването с връстниците си ще развият социални умения,
и за онези, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения,
но и за онези, които в игрите ще открият и развият таланта и интересите си чрез участието в допълнителни дейности,
и за онези, които умствено изпреварват връстниците си, но имат нужда да развият емоционална си интелигентност.
	Това ясно е отчетено в анкетите и от началните учители, и от учителите в детските градини.
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Обхващането в детска градина е ключово не само за езиковото, когнитивното,  емоционалното, социалното развитие на детето.	 Това се потвърждава и от резултатите с анкета от 5608 начални учители, огромният процент от които – 91,4 на сто, са категорични, че децата посещавали подготвителни групи, имат по-висока степен на готовност за училище – по-общителни са, справят се по-добре в училище, демонстрират по-устойчиво внимание и общуват със съучениците си по-ефективно и пълноценно.
По отношение на мярката за подпомагане заплащането на таксите за ползване на детски градини следва да се отбележи, че по този начин ще се стимулира включването в предучилищно образование на децата на родители, които са в неблагоприятно социално положение и получават социални помощи и/или месечни семейни помощи за деца по реда на Закона за социално подпомагане или на Закона за семейните помощи за деца.
Подпомагането на родителите, които са в неблагоприятно социално положение за заплащане на дължимите от тях такси за ползване на детски градини е стъпка, насочена към преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. Като цяло това са деца, които формират основния дял на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система. Показателно за ефекта от тази мярка е, че ежегодно се увеличават общините, които вече са предприели действия за пълно или частично освобождаване на родителите от заплащане на такси за посещаване на детски градини, въпреки че по този начин се намалява размерът на приходната част на бюджетите им.
Ïî îòíîøåíèå íà ïðîìåíèòå, ñâúðçàíè ñ äåéíîñòòà è èìóùåñòâîòî íà íàñòîÿòåëñòâàòà â ñèñòåìàòà íà ïðåäó÷èëèùíîòî è ó÷èëèùíîòî îáðàçîâàíèå, îòïðàâíà òî÷êà å òåêñòúò íà ÷ë. 306, àë. 4 îò ÇÏÓÎ, ñïîðåä êîéòî òå ñå ñúçäàâàò êàòî þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë çà îñúùåñòâÿâàíå íà îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò è îðãàíèçèðàò äåéíîñòòà ñè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë è â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà òîçè çàêîí, íà óñòàâà èëè íà ó÷ðåäèòåëíèÿ ñè àêò. Ñúùàòà ðàçïîðåäáà ñå ñúäúðæàøå è â ÷ë. 46á íà îòìåíåíèÿ Çàêîí çà íàðîäíàòà ïðîñâåòà (îòì., ÄÂ, áð. 79 îò 2015 ã.). Îñíîâíîòî èçèñêâàíå íà çàêîíà å íàñòîÿòåëñòâàòà äà îñúùåñòâÿâàò îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò è äà ïîäïîìàãàò äåéíîñòòà íà îáðàçîâàòåëíàòà èíñòèòóöèÿ. Â ïðàêòèêàòà îáà÷å ñúùåñòâóâàò ìíîæåñòâî ñëó÷àè, ïðè êîèòî òå íå èçïúëíÿâàò òàçè ñâîÿ öåë. Òîâà ÷åñòî ñå èçðàçÿâà â èçïîëçâàíå â òÿõíà ïîëçà íà ïðèõîäèòå îò èìîòèòå, êîèòî óïðàâëÿâàò, âêëþ÷èòåëíî îò çåìåäåëñêè çåìè, äàðÿâàíè â ìèíàëîòî íà ó÷èëèùåòî îò ðîäîëþáèâè õîðà. Â ðåçóëòàò íà òîâà íàñòîÿòåëñòâàòà òðóïàò ïå÷àëáè, âúïðåêè ÷å ñà ñúçäàäåíè â îáùåñòâåíà ïîëçà, ïîðàäè êîåòî ñå íàëàãà íåîáõîäèìîñòòà îò ñúçäàâàíå íà ðàçïîðåäáà, îò êîÿòî èçðè÷íî è íåäâóñìèñëåíî äà ñòàâà ÿñíî, ÷å îñíîâíàòà òÿõíà öåë  å ïîäïîìàãàíå, ïîäêðåïà è ñúäåéñòâèå çà ðàçâèòèå íà äåòñêàòà ãðàäèíà, ó÷èëèùåòî èëè öåíòúðà çà ïîäêðåïà çà ëè÷íîñòíî ðàçâèòèå. 
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäëàãà ñúùî äà ñå âúâåäå òðàéíà çàêîíîâà óðåäáà íà îáó÷åíèåòî îò ðàçñòîÿíèå â åëåêòðîííà ñðåäà ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ñðåäñòâàòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííèòå òåõíîëîãèè, êîåòî óñïåøíî áåøå ïðèëîæåíî ïî âðåìå íà îáÿâåíîòî â ñòðàíàòà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå è ïðåóñòàíîâåíèÿ â ó÷èëèùàòà ïðèñúñòâåí ó÷åáåí ïðîöåñ. Îáó÷åíèåòî îò ðàçñòîÿíèå â åëåêòðîííà ñðåäà ìîæå äà ñå èçïîëçâà îò ó÷èëèùà ïðè îáÿâÿâàíå íà ãðèïíè åïèäåìèè èëè äðóãè íåïðåäâèäåíè îáñòîÿòåëñòâà, ïîðàäè êîèòî êîìïåòåíòåí îðãàí å ðàçïîðåäèë ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ïðèñúñòâåíèòå ó÷åáíè ÷àñîâå çà ó÷åíèöèòå â äíåâíà, âå÷åðíà, çàäî÷íà, èíäèâèäóàëíà è êîìáèíèðàíà è äóàëíà ôîðìà íà îáó÷åíèå âúâ âñè÷êè ó÷èëèùà â îïðåäåëåí ðåãèîí èëè â öÿëàòà ñòðàíà. Îáó÷åíèåòî îò ðàçñòîÿíèå â åëåêòðîííà ñðåäà ìîæå äà ñå ïðèëàãà çà íå ïîâå÷å îò 30 ó÷åáíè äíè è çà ó÷åíèöè, êîèòî ïî çäðàâîñëîâíè èëè äðóãè óâàæèòåëíè ïðè÷èíè íå ìîãàò äà ïîñåùàâàò ó÷èëèùå, à ñúùî è êàòî åëåìåíò íà èíîâàöèÿ â îðãàíèçàöèÿòà â èíîâàòèâíè ó÷èëèùà ïðè ñúîòâåòíèòå îãðàíè÷åíèÿ – íå ïîâå÷å îò 20 íà ñòî îò ÷àñîâåòå â ðàçäåëèòå À è Á îò ó÷åáíèÿ ïëàí ìîæå äà ñå îñúùåñòâÿâàò â åëåêòðîííà ñðåäà îò ðàçñòîÿíèå. Ñúùî òàêà ñå ïðåäëàãà äà ñå âúâåäå òðàéíà çàêîíîâà óðåäáà çà ïðîâåæäàíåòî íà äåéíîñòè çà ïîäêðåïà çà ëè÷íîñòíî ðàçâèòèå íà äåöàòà è ó÷åíèöèòå îò ðàçñòîÿíèå â åëåêòðîííà ñðåäà ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ñðåäñòâàòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííèòå òåõíîëîãèè.
С предлаганите промени се цели:
да се улесни достъпът до образование, като се премахнат бариерите и се подпомогне преодоляването на неравенствата;
	да се насърчи приобщаването и да се предотврати социалното изключване, а впоследствие и отпадането на деца от уязвимите групи, като им се осигури подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите; 
	да се предотврати натрупването на дефицити и да се спомогне за повишаване на грамотността и за придобиването на умения и нагласи за учене през целия живот;
	да се създаде възможност за възстановяване на дължими от родителите такси за посещение на детска градина в бюджетите на общините за сметка на средства от държавния бюджет;  
въвеждане на ефективен контрол върху дейността на училищните настоятелства чрез министъра на образованието и науката и упълномощени от него длъжностни лица, както и регионалните управления на образованието;
въвеждане на изискване имуществото на настоятелството, останало след удовлетворението на кредиторите при ликвидация, да се предоставя на образователната институция, към която е създадено, а при преобразуване и закриване на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитиe да се предоставя на образователната институция – правоприемник;
	да се преодолее пропускането на учебен материал, когато поради форсмажорни обстоятелства присъственият учебен процес в училище е преустановен;
	да не се преустановява предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са предвидени средства в размер 10 млн. лв. за въвеждане на задължителното предучилищно образование за деца, навършили 4-годишна възраст, и за подпомагане на заплащането на такси от родителите. Според предварителните разчети около 6 млн. лв. от тези средства ще могат да се използват за подпомагане на родителите чрез пълно или частично освобождаване от задължението им за заплащането на такси за посещение на детски градини за периода от началото на учебната 2020/2021 година до края на календарната 2020 година. С тези средства ще бъдат компенсирани бюджетите на общините за непостъпилите приходи от такси за посещение на детски градини. 
В системата на предучилищното образование за учебната 2019/2020 г. са включени 49 232  деца на 4 години. След въвеждането на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст от началото на 2020/2021 г. институциите следва да получават средства по стандарт за деца в задължителна предучилищна възраст, които са по-високи от стандарта за деца от 2 до 4 години. Допълнително финансиране следва да получат и по норматив за подпомагане на храненето за деца от подготвителните групи.
Предвид факта, че е предвидено мярката да има тригодишен отлагателен период, не всички общини ще могат да я приложат от следващата учебна година. Прогнозният размер на средствата за въвеждане на задължителното предучилищно образование на 4-годишна възраст от началото на учебната 2020/2021 година до края на 2020 г. ще бъдат не повече от 4 млн. лв.

Очаквани резултати от прилагането на предложените промени са:
На 22 май 2019 г. беше приета Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (2019/C 189/02). В цитираната препоръка се посочва, че съществената роля, която образованието и грижите в ранна детска възраст могат да играят за насърчаване на ученето, благополучието и развитието на всички деца, е потвърдено и в Заключенията на Съвета относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването, както и в препоръката на Съвета относно ключовите умения за учене през целия живот.
В Препоръката се посочва още, че както лицата, разработващи политики, така и изследователите отчитат, че децата изграждат основата и капацитета си за учене през целия живот именно в ранна детска възраст. Ученето е процес на надграждане. Полагането на стабилна основа още в ранна детска възраст е предпоставка за развиването на по-високо ниво на компетенции и за успех в образованието и има съществено значение за здравето и благополучието на децата. Ето защо образованието и грижите в ранна детска възраст трябва да се разглеждат като основата на системите за образование и обучение и да бъдат неразделна част от образователния процес.
Участието в образование и грижи в ранна детска възраст е от полза за всички деца и особено за децата в неравностойно положение. Осигуряването на образование и грижи в ранна детска възраст трябва да бъде част от интегриран пакет от политики и мерки, основани на правата на децата, чиято цел е да се подобрят резултатите за децата и да се прекрати порочният кръг на предаване на неравностойното положение между поколенията.

Във връзка с изложеното очакваните резултати от въвеждане на мярката са свързани с осигуряването и улесняването на достъп до предучилищно образование, като бъдат премахнати бариерите за включване и подкрепено преодоляването на неравенствата. 
Резултатите от въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата от 4 години са свързани с активното им приобщаване в системата и с предотвратяване на социалното им изключване, което, от своя страна, впоследствие ще  намали и вероятността за преждевременно напускане на училище. Включването на децата в предучилищно образование ще предотврати натрупването на дефицити и ще спомогне за повишаване на грамотността и за придобиването на умения и нагласи за учене през целия живот.
Мярката, свързана с възстановяването на дължими от родителите такси за посещение на детска градина в бюджетите на общините за сметка на средства от държавния бюджет, ще бъде приложена към родители, които получават социални помощи и/или месечни семейни помощи за деца по реда на Закона за социално подпомагане или на Закона за семейните помощи за деца. От мярката ще могат да се възползват родителите с неблагоприятна позиция на пазара на труда и свързания с това повишен риск от социално изключване, като заедно с това ще се създаде възможност за децата им на възраст от 3 до 6 години, които не посещават детски градини, да бъдат включени в системата на предучилищното образование. На включените в системата на предучилищното образование деца ще се осигури необходимата обща и допълнителна подкрепа.
Очакваните резултати са свързани с намаляване броя на отпадналите от предучилищното образование деца и обхващане на деца, които не са включени в предучилищното образоване поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите им.
По отношение на настоятелствата се очаква възпрепятстване на възможността настоятелствата да разходват приходите от имуществото си, включително приходите от земеделски земи, за дейности извън постигането на основната им цел по подпомагане, подкрепа и съдействие на образователната институция.
По отношение на възможността за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда очакваните резултати са:
	непрекъснатост и ритмичност на учебния процес;

усвояване на знания, умения и компетентности по отделните учени предмети, без да се налага преструктуриране на учебния материал при възстановяване на присъствения учебен процес; 
преодоляване на натовареността на учениците след връщането на присъствени учебни занятия; 
осигуряване на оптимална заетост на децата и учениците;
	осигуряване на непрекъснатост на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
	постигане на синхронна и перманентна свързаност на обучаемите и преподавателите; 
	гъвкавост на ученето и учебната среда; 
прилагане на интерактивност при преподаване на нови знания и отработване на умения за работа в електронна среда;
развитие на дигиталните компетентности;
достъпност и навременност за предоставяне на актуална информация и ресурси.


Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

	С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

…………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

