УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви за писмо с изх. № 9107-157 от 11.09.2019 г. на Красимир
Вълчев – министър на образованието и науката и писмо с изх. № 04-05-132 от
13.09.2019 г. на главен секретар на Министерството на младежта и спорта Асен
Марков.
Относно: събирането на средства от родителите на децата и учениците в
държавните и общинските детски градини и училища с препис на текст от горе
цитираните писма.
„Във връзка с организирането на дейностите на новата учебна година обръщам
внимание по отношение на събирането на средства от родителите на децата и
учениците в държавните и общинските детски градини и училища.
Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е уредил
правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно
образование в държавните и общинските училища и детски градини. Безплатното
образование включва както правото да не се заплащат такси за обучението,
осигурявано със средства от държавния бюджет, така и безвъзмездното ползване на
материалната база за обучение и за развитие на интересните и способностите на децата
и учениците.
Събирането на средства от родителите на децата и учениците за материали и
консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по
издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища
и детски градини няма правно основание. Родителите на децата и учениците имат
задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси.
Ползването на настоятелствата за събиране на суми от родителите не може да
бъде определено като изпълнение на дадените му по чл. 309. т. 1 от ЗПУО права за
съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за
институцията.
Набирането на средства под формата на дарения тряба да става при спазване на
принципа на доброволството и личната воля на дарителя. Вземането на решение от
органите на настоятелството или от ръководството на училището за събиране на
определена сума като дарение от всички родители не е в съответствие с доброволния
характер на дарителството. При набиране на средства от дарения в специална книга за
дарения в институцията задължително се отбелязват видът, количеството, стойността,
номер и дата на счетоводния документ за получените и представени дарения, данни за
дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра.“
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