
ОСТС – 18.10.2013 г. 

Първото за тази учебна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество се проведе на 18 септември в Министерство на образованието и науката. 
Заседанието беше ръководено от заместник министъра на образованието и науката и 
председател на отрасловия съвет – Мукаддес Налбант. От страна на НУС участваха: Аспарух 
Томов – председател; Лидия Димитрова – член на ИС на НУС; Радка Янчева – член на ИС на 
НУС.  

По време на заседанието главният секретар на МОН Красимир Вълчев обяви, че по-
рано същия ден Министерски съвет е отпуснал допълнителни 9,1 млн.лв. към Бюджет 2013 за 
средното образование. Средствата ще бъдат използвани за увеличаване на работните заплати 
на учители и персонал на малките училища. (По наша информация към днешна дата 
проектът за постановление е одобрен от политическия кабинет на МОН и е пренасочен за 
преразглеждане на заседание на МС. Очаква се на едно от следващите заседания на МС 
(може би са касае за 9,6 млн.лв) да бъде приет. След  обнародването му работна група в 
ОСТС ще определи принците и механизмите за разпределение на средствата. ) 

Акцент на заседанието беше обсъждане на Бюджет 2014. Размерът на бюджетната рамка 
няма да бъде по-голям от предходната година поради намаляване на данъчните приходи в 
страната. Синдикалните организации предложиха следните промени:  

- Увеличаване на средствата за националните програми за развитие на средното 
образование; 

- Усъвършенстване и увеличаване на делегираните бюджети; 

- Увеличаване на средствата за транспорт на учители и ученици;  

- Увеличаване на средствата за ремонт на училищните автобуси;   

- Разработване на механизми за допълнително финансиране на т.нар. „малките 
училища“; 

- Разширяване на обхвата на защитените училища; 

- Увеличаване на финансирането на обслужващите звена.  

По време на заседанието стана ясно, че:  

• Ще бъдат предоставени допълнителни средства за увеличаване на работните заплати в 
учебните заведения и извънучилищните звена, които не са били променени от 
01.01.2013 г.  

• МОН започва работа по отделна наредба за пътуващите учители. В нея ще бъде 
включена и възможност за възстановяване на средства при пътуване с личен 
автомобил, както и опростяване на механизма за получаване на тези средства.  

• По данни на МОН през следващите 15 години 50% от служителите в системата ще 
навлязат в пенсионна възраст. За 2013 година едва 14% са мъжете, работещи в сферата 



на образованието. Това води до необходимост от значително увеличаване на заплатите 
на младите учители.   

• За периода март 2012 и март 2013г. средната брутна заплата в сферата на 
образованието се е увеличила с 9,5% по данни на НСИ. Това увеличение обаче се 
равнява като компенсация за инфлацията в страната през последните 3 години.  

• До края на календарната година 1,5% от училищата в страната ще имат нужда от 
допълнителни средства. Т е ще трябва да бъдат набавени от МОН и общините.  

• Според доклад на Световната банка 2013 г. – SABER за начините на финансиране на 
образователната система у нас са необходими промени, като се препоръчв,а да се 
работи върху отчетност и прозрачност на финансирането, по-добра връзка с качеството, 
както и подобряване на управлението.  

Отрасловият съвет реши да се създадат две работни групи, които да работят по 
приоритетите в Бюджет 2014 и по типови ВПРЗ.  

 

 

 

 


