ФИНАНСИРАНЕ- Извлечение от Правилника за дейността на училището, приет
на Педагогически съвет на 01.09.2020 и утвърден със заповед на Директора №
013/02.09.2020
❖ Чл. 9. За посещението на децата в ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” родителите
заплащат такса.
❖ Чл. 10. Размерът на таксите се определя в Договор за обучение .
❖ Чл. 11. (1) Годишна такса за посещение през учебно време в периода от 15
септември до края на учебната година.
❖ (2) Размерът на годишната такса се заплаща на една вноска, на три вноски или
ежемесечно.
❖ Чл. 12. ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА“ се финансира при условията и по реда
на закона, по който са учредени.
❖ Чл. 13. (1) За осъществяване на задължителното образование на децата, ЧОУ
„МОНТЕСОРИ ВАРНА” може да получава държавна субсидия при условията и
по реда на ЗПУО.
❖ (2) Включването на училището в системата на държавно финансиране се
извършва по заявление, направено по ред, определен с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите.
❖ (3) Когато ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” получава субсидия, може да извършва
дейности по възпитание и обучение на децата срещу заплащане, само извън
финансираните от държавата по определения Механизъм за държавно
финансиране и съгласно постановление № 235/27.08.2020 на МС.
❖ Чл. 14. (1) Предоставянето на средства от държавния бюджет започва от началото
на бюджетната година, следваща годината на включването в системата на
държавно
финансиране.
❖ (2) С получените средства по ал. 1 ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” финансира само
дейностите по задължителното училищното образование по учебен план на
учениците от I до VІІ клас.
❖ (3) Неизразходваните в рамките на текущата бюджетна година средства, получени
от държавния бюджет от частните детски градини и училища, могат да се
използват само за финансиране на същите дейности през следващата бюджетна
година.
❖ Чл. 15. Събираните приходи от дейности срещу заплащане, както и приходите,
реализирани на друго основание от частните детски градини и училища, не могат
да се използват за разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния
бюджет.
❖ Чл. 16. (1) Средствата за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението
на
децата се определят по бюджета на община Варна.
❖ (2) Средствата по ал. 1 се включват по бюджетните взаимоотношения на
общината с централния бюджет за делегираните от държавата дейности по
образованието.
❖ (3) Общината разпределя и предоставя средствата по ал. 1 между частните
училища, включени в системата на държавно финансиране, въз основа на броя на
учениците
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и на стандарт за ученик, определен с акт на Министерския съвет.
(4) Общината и регионалното управление на образованието осъществяват
контрол върху разходваните от частните детски градини и училища средства,
получени от държавния бюджет.
Чл. 17. (1) Обучението на учениците се извършва въз основа на договор между
ЧОУ
„МОНТЕСОРИ ВАРНА” и родителя на детето. В договора се определят
условията и редът за заплащане на дейностите извън финансираните от
държавата, предоставяни от институцията, размерът на плащането, както и
дейностите, в които ученикът ще участва и ще ползва безплатно за срока на
обучение.
(2) Дейностите, извършвани от ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” срещу заплащане,
както и видовете разходи за осигуряване и поддържане на материалнотехническата база, подлежащи на компенсиране от родителите, са определени в
правилника за дейността.
Чл. 18. При включване на ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” в системата на
държавното
финансиране, институцията получава, разходва и отчита получените от
държавния бюджет средства при спазване на Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти, ЗПУО и Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 19. (1) За разграничаване на разходите, финансирани със средства от
държавния
бюджет, ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” разработва и утвърждава Механизъм за
разделение на разходите за задължителното предучилищно и училищното
образование за децата от общите разходи на институцията.
(2) В общите разходи по ал. 1 се включват разходите, пряко свързани с дейността
на
институцията, за:
1. персонал;
2. материали, консумативи, външни услуги, вода, горива, енергия,
учебнотехнически пособия;
3. платени данъци и такси;
4. осигуряване и поддържане на сградния фонд, в т.ч. текущи ремонти на
материално-техническата база, и за наем на сгради;
5. материални и нематериални активи, машини, съоръжения, апаратура,
транспортни средства;
6. материални активи, които нямат характер на дълготрайни, предвидени за
използване повече от една календарна година;
7. други разходи.
(2) В общите разходи не се включват разходите за закупуване на познавателни
книжки за безвъзмездно ползване.
(3) След включване на училището в системата на държавно финансиране,
финансирани са дейности по обучението и възпитанието на учениците от
задължителна училищна възраст в дневна и самостоятелна форма на обучение.
1. Задължителни дейности по обучението и възпитанието на подлежащите на

задължително предучилищно обучение, които се компенсират от държавния
бюджет
включват разходи за:
- възнаграждения на педагогическите специалисти, обезпечаващи учебния
процес,
включително задължителни осигурителни вноски от работодател;
- възнаграждения на непедагогическия персонал, включително задължителни
осигурителни вноски от работодател;
- разходи за персонал – облекло, обезщетения и др.;
- разходи за вода, ел. енергия, газ, отопление;
- разходи за материали и консумативи;
❖ 2. Допълнителни дейности, които родителите заплащат са дейности по:
- осигуряване на целодневно обучение на учениците от 8:30 до 18:00 часа, като се
осигурява дежурство до предаване на последния ученик на родител след
18:00часа;
- реализиране на учебни часове извън територията на училището, както и учебни
екскурзии, пряко свързани с учебната дейност;
- обезпечаване на допълнителна подкрепа от екип използващ иновативни методи
за
обучение за ученици с констатирани обучителни проблеми в процеса на обучение;
- обезпечаване на допълнителна подкрепа от екип използващ авторски методи за
превенция, социализация и приобщаване за ученици с поведенчески проблеми в
учебно възпитателния процес
- осигуряване на допълнителна работа с ученици билингви и такива, чийто
майчин език не е български език
- обезпечаване на учителски екип за допълнителна подкрепа на ученици с изявени
дарби,
доказали се с високи резултати при участия в състезания и олимпиади;
- създаване на среда за развиване на лидерски умения, чрез менторство и
доброволчески инициативи в съответствие с политиките на училището
- развитие на способности и дарби на ученици свързани с изкуство – танцово,
театрално, приложни изкуства, организиране на пленери, участия в изложби,
конкурси, фестивали и др.
- прилагане на иновативни авторски методи за чуждоезиково обучение
- упражняване на различни видове спорт за формиране на умения за толерантност,
екипност, стремеж към здравословен начин на живот;
- осигуряване на изхранване;
- осигуряване на материална база;
- ремонтни дейности - текущи и основни ремонти, без които базата не може да
бъде
експлоатирана
- закупуване и използване на материални и нематериални активи
- при провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година
се допуска институциите от системата на предучилищното и училищното
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образование да извършват разходи за противоепидемични мерки за превенция на
разпространението на COVID-19, въведени по реда на чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона
за здравето, както за сметка на средствата за издръжка на дейностите по
възпитание и обучение на децата и учениците, така и за сметка на неизразходвани
средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие по
чл. 12, ал. 1, чл. 16а, ал. 1 и чл. 52а, ал. 1.
(4) Сумата за тези дейности се изчислява по определна в чл. 132 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно
образование от 5.10.2017г. и се вписват в договор, сключен между училището и
родителите на ученика.
Чл.20. За допълнително заплащане подлежат всички допълнителни дейности и
разходите за тяхното обезпечаване, в които ще участва ученикът през учебна
2020/2021 година.
Чл.21. При включване на училището в системата на държавно финансиране, със
заповед на министъра съгласно дейнстващите нормативни актове, в договора се
упоменава размерът на плащането по чл.117.
Чл.22. Съгласно действащите нормативни актове, за учебната 2020/2021 година и
приетите критерии, в училището се приемат за безплатно обучение не по-малко
от 20% ученици в това число и такива с изявени дарби и ученици със специални
образователни способности. Определените 20 на сто от приеманите деца и
ученици за безплатно обучение, няма да заплащат дейностите по чл. 10, ал.3 от
ЗПУО и разходите по чл. 131 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
Чл.23. На безплатно обучение в училището подлежат ученици, които отговарят
на
следните критерии:
1. Участие в национални и международни конкурси и олимпиади доказани с
грамоти и дипломи.
2. Ученик с постигнати отлични резултати в учебния процес и извънкласните
дейности, през предходните две учебни години.
3. Ученик от семейство с повече от две деца, които са обучавани в училището
предходните две години с активно участие в учебната и допълнителна дейност.
4. Ученик полусирак или сирак, обучаван в училището за повече от една година.
5. Ученик, при който има констатирани обучителни или поведенчески проблеми
от
екипа за личностно развитие и подкрепа към училището.
6. Ученик с родител - учител с особени педагогически умения, постигнати високи
резултати и обезпечаващ ефективен учебен процес в изпълнение стратегията на
образователните институции за кадрова политика.
7. Ученик свързан по първа, съребрена линия със служител в училището.
8. Ученик с обучителни или поведенчески проблеми, подкрепени с медицински
протоколи.
9. Ученик, от семейство с две или повече от две деца, поне едно от които
изпълнява
критериите в т.1, т.5 или т.8.
Чл.24. Критериите са за учебната 2020/2021година.

❖ Чл. 25. В срок от 1.09.2019 до 30.09.2019г. родителите на ученици, които
отговарят на посочените критерии подават заявление по образец в деловодството
на училището. Комисия, определена със заповед на директора разглежда приетите
документи и дава предложение на управителя на училището за ученици, които
могат да се обучават безплатно за текущата учебна година. Управителя разглежда
предложението и внася на заседание на педагогическия съвет списъка за
разглеждане и приемане.
❖ Чл. 26. Размерът на разходите за дейностите по равен достъп до качествено
образование и приобщаване на всеки ученик, финансирани със средства от
държавниябюджет, се определя на базата на коефициенти за разделяне на
разходите, формирани като съотношение.
❖ Чл. 27. ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” представя в Министерството на
образованието и науката информация за планираните средства и извършените
разходи, удостоверяваща разделянето им въз основа на определен механизъм и
под формата на справки по образец съгласно Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❖ Чл. 28. (1) ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” изгражда и поддържа финансовосчетоводна система, предоставяща своевременно точна, пълна, достоверна и
надеждна информация за получените средства от държавния бюджет и за
извършените разходи за задължително училищно образование на учениците до 16
годишна възраст подлежащи на задължително обучение.
❖ (2) С утвърдения индивидуален сметкоплан по Закона за счетоводството на
институцията се обособява необходимата аналитична отчетност, осигуряваща
информация за:
1. получените средства от държавния бюджет;
2. получените средства от родителите за компенсиране на направените от
институцията разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата
база;
3. извършените разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния
бюджет, и за дейностите, извършени срещу заплащане от родителите на децата;
4. извършените разходи за осигуряване и поддържане на материалнотехническата
база, включително разходите за наем и начислените разходи за амортизации на
дълготрайните активи;
5. размера на неизразходваните средства от държавната субсидия за дейностите
по
възпитанието и обучението на децата за предходната бюджетна година.
❖ Чл. 29. (1) Училището изготвя и представя в община Варна ежемесечно и на
тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния
бюджет за дейностите по възпитание и обучение на децата, както и друга
допълнителна информация към тях.
❖ (2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на
отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите и от министъра на
образованието
и науката.
❖ (3) Тримесечните отчети по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на
частното училище.

❖ Чл. 30. (1) Когато ЧОУ „МОНТЕСОРИ ВАРНА” се включва в системата на
държавно финансиране, осигурява възможност 20 на сто от приеманите деца, в
това число деца с изявени дарби и/или със специални образователни потребности,
да не заплащат за дейностите в съответствие с чл. 10, ал.3 от ЗПУО и разходите
по чл.131 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование. След включване в системата за
държавно финансиране, всички ученици в училището не заплащат за дейностите
по обучението по учебен план от 1 до 7 клас, в съответствие с ДОС за учебния
план.
❖ (2) Задължението за приемане на деца по реда на ал. 1 възниква от учебна година
2020-2021 при включване в системата за финансиране.
❖ (3) Условията и редът за приемане на деца, обучаващи се безплатно, се определят
в правилниците за дейността на институциите по ал. 1.
❖ Чл. 31. (1) Броят на децата в задължителна предучилищна възраст в частните
❖ детски градини и училища, приемани по реда на чл. 121, ал. 1, се определя преди
началото на всяка учебна година.
❖ Чл. 32. (1) При включване в системата на държавно финансиране ЧОУ
„МОНТЕСОРИ ВАРНА”може да събира средства от родителите за компенсиране
на извършени от нея разходи за осигуряване и поддържане на материалнотехническата база, в която се извършват дейностите по осъществяване на
задължителното образование на учениците.
❖ (2) На компенсиране по реда на ал. 1 подлежи само частта от разходите за
задължително училищно образование за:
1. осигуряване и поддържане на сградния фонд, в т.ч. текущи ремонти на
материално-техническата база, и за наем на сгради;
2. материални и нематериални активи, машини, съоръжения, апаратура,
транспортни средства;
3. материални активи, които нямат характер на дълготрайни, предвидени за
използване повече от една календарна година.
❖ (3) Максималният размер за дете се определя по методиката съгласно приложение
№ 10 в Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.

