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Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национална
програма „Отново заедно“ 2021 година

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 одобряване на национална програма „Отново заедно“, която ще се
изпълнява през учебната 2020/2021 година.
Съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) със средства от държавния бюджет се изпълняват национални програми за развитие
на образованието, като се реализират мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат
постигнати в желаната степен, ако се финансират в рамките на средствата по чл. 280, ал. 3,
т. 1, 2 и 3 от ЗПУО.
През 2021 година до момента са одобрени за изпълнение 23 национални програми за
развитие на образованието. С Решение № 188 на Министерския съвет от 05.03.2021 г. са
одобрени 16 национални програми. Това са програми, които се реализират успешно в
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предходните години, като тяхното изпълнение допринася за модернизиране на училищната
инфраструктура, популяризиране на иновативните практики, насърчаване взаимодействието
с родителите, взаимодействието с работодатели и др. Допълнително, с Решение № 257 на
Министерския съвет от 25.05.2021 г., са одобрени още 6 национални програми, които
наблягат на професионалното образование и обучение, личностната подкрепа на децата и
учениците, гражданското образование и възпитанието в родолюбие. Съгласно Решение 937
на Министерския съвет от 17.12.2020 г. е прието изменение и допълнение на НП „Изграждане
на училищна STEM среда“, която продължава да се реализира и през 2021 година.
На 05.05.2021 г. е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени
консултации и на електронната страница на Министерството на образованието и науката
проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на НП „Профилактика и
рехабилитация на педагогическите специалисти“, като процедурата ще приключи на
04.06.2021 г. Програмата е разработена съвместно със социалните партньори и има за цел
опазване

живота

и

здравето

на

педагогическите

специалисти,

подобряване

на

здравословното им състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални
заболявания. Разписаните дейностите са в контекста на епидемичната обстановка в страната,
предизвикана от COVID – 19.
В допълнение Министерството на образованието и науката разработи национална
програма „Отново заедно“, чиято цел е създаване на условия за комуникация на ученици и
учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от
неприсъственото обучение през последните две учебни години, както и за подпомагане на
социализацията им. Програмата се изпълнява на територията на Република България и
обхваща държавни и общински училища на територията на страната, и е предназначена за
ученици от I клас до XI клас (разпределени в групи от 10 до 15 ученици) през учебната
2020/2021 година, включително ръководители на групите. Ръководители на групи могат да
бъдат учители и други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, педагогически
съветници и медицински специалисти - по преценка на ръководителя на институцията инициатор на пътуването.
През последните две учебни години учениците в по-голяма част от учебното време се
обучават в неприсъствена форма, поради въведената извънредната епидемична обстановка.
Във всички училища в страната стартира обучение от разстояние в електронна среда и се
въведе дистанционна форма на обучение. В резултат на това емоционалното и физическото
състояние на учениците е дестабилизирано. Значително е намалена социалната им активност,
която е естествена част от образователния процес. Чрез настоящата програма ще се
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финансират 6 дневни ученически туристически пътувания за учениците, които желаят с цел
преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. и липсата на активен социален живот.
Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за
подобряване на социалния и на здравословния начин на живот на учениците, което е и
приоритет на държавна политика. Учениците ще прекарват значителна част от престоя си
сред природата, където ще могат да общуват помежду си без ограниченията на затвореното
пространство. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата,
технологиите и спорта. За да развиват своите способности във всяка една област, учениците
трябва да използват различни активности, да водят здравословен начин на живот, да умеят
да работят в екип, както и да бъдат подкрепяни от своите родители и учители. От основна
важност е подкрепата на родителите за включване на повече ученици в различни дейности,
с цел запазване и укрепване на тяхното физическо и емоционално здраве. За преодоляване
на негативните тенденции в условията на настоящата пандемична криза е необходимо
реализирането на активна почивка на учениците през летните месеци на годината, когато има
много възможностите за отдих, спорт и други занимания на открито.
В рамите на ученическите туристически пътувания следва да се реализират и
дейности,

свързани

с

организиране

на

посещения

на

културно-исторически

забележителности, занаятчийски работилници, спортни изяви, театри, кина; провеждане на
различни спортни активности, дискусии и образователни игри в различни области;
провеждане на срещи и дейности с изявени личности.
Осъществяването на програмата ще насърчи възстановяване на комуникацията между
учениците, ще допринесе за обогатяване на тяхната култура, ще стимулира работата им в
екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно
значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през
следващата учебна година.
Одобряването и изпълнението на настоящата национална програма за развитие на
образованието се очаква да подобри емоционалното и физическо състояние на учениците,
както и комуникационните им умения и да повиши социалната им активност; да засили
интереса за съвместна работа и комуникация в условията на извънучилищна и несемейна
среда; да окаже обща подкрепа, насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното,
духовно-нравственото и физическото развитие на учениците.
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
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Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 14 дни. По-краткият
срок за обществено обсъждане се налага поради необходимостта от предприемане на
навременни мерки за преодоляване на дестабилизирането на емоционалното и физическо
състояние на учениците, в резултат на дистанционното обучение в електронна среда.
Провеждането на ученическите туристически пътувания следва да се реализира в рамките на
летния сезон, поради намаляване на случаите на заболели от COVID-19 и с оглед
предстоящото присъствено започване на учебната година. Необходимо е стартирането на
Националната програма в началото на летния туристически сезон на 2021 година, за да имат
смисъл и възможност да бъдат пълноценно осъществени описаните по-горе дейности и чрез
тяхното въздействие върху учениците, да се постигнат поставените в програмата цели.
Проектът на решение не въвежда норми на европейското право, поради което не се
налага изготвяне на справка за съответствието му с него.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
Необходимите средства за реализиране на националната програма са в размер на 15 000 000
лв., които ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери от
централен бюджет за 2021 година.
В рамките на предвидения ресурс се очаква от програмата да се възползват до 30 000
участници, като средната стойност при 6-дневен пакет е прогнозирана да бъде в размер на
500 лв. на участник.
Проектът на акт не води до изменения в целевите стойности на показателите за
изпълнение на програми, в т.ч. на ключовите индикатори по бюджета 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. 286, ал. 1 и 3 от ЗПУО, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на решение.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката
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