
 
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в 

системата на народната просвета 
 

 
 

     
 
Съветът бе председателстван от зам.-министър Налбант.  
Взе се решение да започнат преговори по Отраслов КТД съгласно представен единен проект 
от НУС, СБУ и Синдикат „Образование“.  
Първо решение:  
- 18 март, вторник, 14.00 ч. – работна група по КТД.  
- 21 март, петък, следобеден час – заседание на Отрасловия съвет.  
 

 
 
По първа точка от дневния ред – „Информация на МОН за преходните остатъци в 
системата на средното образование”:  
 



Изпълняващият длъжността главен секретар на МОН г–жа Кръстанова информира:  
„На предния Отраслов съвет беше прието /едно от решенията/, което министерството 
спази – в указанието за делегираните бюджети за 2014 г. да бъде препоръчано преходният 
остатък да не бъде по-голям от 4 % от общите средства, получени от съответното 
училище.  
От анализа, който сме направили събирайки преходните остатъци на ниво първостепенни 
разпоредители, наистина 4 % е спазено на национално ниво, но спецификата тук е, че 4 % 
представляват средствата, които са преходен остатък само по единните разходни 
стандарти спрямо делегираните бюджети за 2014 г., т.е. това не са общо преходните 
остатъци, а тези от тях, така, както разговорно ги наричаме разполагаемите средства. В 
тях не влизат целевите средства.  
Като числа:  
- Общо на национално ниво преходните остатъци са 92 млн. 960 хил.лв.;  
- от тях 59 млн. 485 хил.лв. са преходен остатък по единните разходни стандарти;  
- останалите до 92 млн.лв. са целеви средства; от тях има средства от:  
- дарения или от работа по европейски проекти -23 млн.лв.;  
- има и непреведени целеви средства от първостепенните разпоредители - 34 млн. 400 хил.лв.  
 
Министерството е приело като свой ангажимент в рамките на месец април да събира 
ежеседмично информация от общините коя община е успяла да издължи преходните 
остатъци на училищата си в рамките на нейния регион и коя все още не е. Към 28 февруари 
информацията е, че осем общини все още не са възстановили преходните остатъци в 
бюджетите на училищата за 2014 г. Тези осем общини са дали график кога считат, че биха 
могли да го направят. Санкцията е предвидена в Закона за държавния бюджет – когато 
първостепенен разпоредител не е издължил средствата по делегираните от държавата 
дейности на училищата, то министърът на образованието има право да спре субсидията за 
тази община и субсидията за тези училища да преминава през Министерство на 
образованието. Това го прилагахме и в предходната година. Отделям повече време, за да сте 
запознати. 



По отношение на останалите общини не считаме, че ще има проблем; там м.март всичките 
ще бъдат издължени, поне това са подали като график.  
Мога да цитирам преходните остатъци по първостепенни разпоредители:  
- За училищата към Министерство на образованието и науката са 9 млн. 366 хил.лв., от 
които по разходни стандарти са само 6 млн. 822 хил.лв.;  
- За Министерство на земеделието и храните са 4,5 млн., 4 млн. 545 хил.лв.; от тях 3 млн. 
349 хил.лв. са разполагаемите средства от преходния остатък;  
- За Министерство на културата са 1 млн. 163 хил.лв., от тях остатъкът по единни 
разходни стандарти е 1 млн. 62 хил.лв.;  
- За Министерство на младежта и спорта – 904 хил.лв. (там е малка мрежата), от тези 904 
хил. 406 хил.лв. са разполагаеми средства по единни разходни стандарти.  
 
От общия размер на средствата за делегирани дейности за образованието за 2013 г. - 1 
млрд. 545 млн., общият размер на преходния остатък по единни разходни стандарти е 59 
млн. 485 хил.лв. Съотнесена едната цифра към другата представлява 4 % - това е на 
национално ниво, без целевите средства.“  
По дискусията за преходните остатъци, капиталовите разходи и финансирането на детските 
градини с предложените решения прилагаме част от стенограмата:  
Соня Кръстанова: За да не се натрупват много изказвания без отговор, в отговор на 
предложението на г-жа Такева, аз разбирам това, което тя предлага да не се предоставят 
преходните остатъци за капиталови разходи. Стъпка напред в тази посока е тазгодишното 
Постановлението за изпълнение на бюджета – има текст, който ограничава ползването на 
преходни остатъци от делегирани от държавата дейности за капиталови разходи и за 
административни нужди, т.е. не би могло да се закупува автомобил, ползван за 
администрацията, климатици, телефони и т.н. В тази посока аз казвам – не е изцяло това, 
което вие искате, но е крачка в тази посока. Останалото, където е оставена врата да се 
ползва за капиталови разходи е само за учебни помещения.  
Янка Такева: Г-жо Кръстанова, много сте права. Нали минах из цялата страна, знам колко 
са прочели постановлението и как го тълкуват, след като имаше тези въпроси и един от 
въпросите беше на директор дирекция „Образование” – Айтос, който казва „Трябва да се 
прави, защото по този начин те си правят капиталови разходи.” – един човек, който трябва 
да прочете нормативния документ от „а” до „я”. Да не говоря за Врачанския регион – става 
един директор (после ще ви го кажа да го проверите), „Аз направих 200 и еди колко си хил.лв. 
преходен остатък, защото това ми е капиталов разход”… Нищо,че експертите говорят 
„Има ограничение и не може да си купувате това, това, това”, те се смеят, защото…  
/М.Налбант: Г-жо Такева, всичко е въпрос на контрол и аз накрая ще формулирам едно 
предложение./  
Трябва да се контролира.  
Соня Кръстанова: В тази посока разбирам, че министерството е предприело някакви 
стъпки с подаването на такъв текст в Постановлението за изпълнение на  



държавния бюджет. Това, което разбирам е, че не неправилно тълкуване, а направо 
нечетене на нормативния акт.  
/Я.Такева: И счетоводителите не бяха прочели нищо./  
Очевидно Министерството няма друг полезен ход, освен да изпратим едно писмо, в което да 
преразкажем този текст.  
Аспарух Томов: Очевидно, трябва тази дискусия да я проведем. Знаем малко невралгичното 
отношение по темата от страна на работодателите, но това е друга тема.  
Въпросът с преходните остатъци е сериозен и ако тази практика продължава, тя реално 
погледнато ще наруши философията на делегираните бюджети – тези делегирани 
бюджети, за които ние се борихме. На всички е пределно ясно, че за да се натрупа преходен 
остатък това значи, че някъде е направена икономия във фонд „Работна заплата”, както и 
ще, по какъвто и друг начин да го кажем. Обикновено аргументите са следните – да, ама ние 
сега, ако тези средства ги употребим, за да компенсираме работните заплати, (пак отварям 
скоба - защото виждаме, че тези преходни остатъци, които са натрупани, ако сравним 
средните брутни работни заплати на това училище със средните брутни работни заплати 
на другото училище, ще се убедим, че величините говорят точно в тази посока), казва се 
така – добре, ама ние, ако ги употребим разумно в тази посока (говорим „разумно”, не става 
дума – давайте сега ще увеличаваме и нищо няма да остане нито за издръжка, нито за други 
дейности и т.н.). Не, ако се направи един анализ, ще се види, че тази финансова политика, 
която до този момент е довела до това състояние на преходния остатък, ако продължава 
следващата година ще доведе до още по-голям размер на преходния остатък, ако той 
същият не бъде употребен по някакъв начин съответната година. Нали така? Подобен е 
случаят да речем с едно средищно училище в една северна община, която имаше 100 хил.лв. 
преходен остатък.  
Янка Такева: Руен – 200 хил.лв., а учителите са с 482 лв. (заплата).  
Юлиян Петров: Ние вчера прегледахме 10 общини и няма община, където да няма училище 
рекордьор…  
Аспарух Томов: Какво значи това? Това значи, че политиката на работодателите по 
отношение, ако щете и на психоклимат, ако ще и на авторитет на училището, на 
достойнство на учителите, не работи.  
/Я.Такева: Така е, подкрепям./  
Затова ние предлагаме, за да се преустанови тази практика, в края на краищата тези пари 
затова са делегирани от държавата дейности, за да обслужват две функции – работни 
заплати и издръжка; едната функция не е обслужвана както трябва. Ние затова искахме 
такъв списък; ние нищо не можем да направим; питаме – никой не отговаря.  
Нека да вземем такова решение:  
- Подобни работодатели да излязат с един план за в бъдеще по какъв начин ще 
изразходват тези пари.  
 
Казвате „Ние не можем да ги задължим”, но можем да поискаме на базата на решение на 
социалните партньори – да знаем какво ще правят те с този преходен остатък. Иначе, 
едните гледат като сирачета, така да го кажем, а другите при разумно управление на 
средствата изпълняват политиките по основните функции. Затова давам едно предложение 
– може би в това писмо, което ще се подпише да се  



поиска едно обяснение от съответните работодатели каква им е програмата и какви са им 
намеренията за в бъдеще все пак във връзка с тази финансова политика, да знаем какво ще ги 
правят тези пари. Настоявам да вземем едно такова решение; не знам дали можем да ги 
задължим, дали е в прерогативите, но може би в една пожелателна форма би могло да 
свърши работа.  
По отношение на второто, за тези 9,4 млн.лв., какво правим с тези училища, с тези общини, 
които не са ги раздали, особено в посока на предучилищните заведения? Питам я колежката 
в община Плевен – още не са дадени.  
Самуил Шейнин: Много ви благодаря за дадената ми възможност.  
Първо, искам да поздравя г-жа Кръстанова и г-жа Коцева, да се присъединя към думите на 
г-жа Такева, че те много коректно, много точно изнесоха една информация. Тези преходни 
остатъци са ни една приятна тема, която аз вече 4-5 години се опитвам много сериозно да 
проуча. Благодаря на социалните партньори, че това, което чух в момента ме наведе на 
мисълта, че думата преходен остатък не е мръсна дума и се радвам че така мислят всички. 
Преходният остатък е една възможност за финансова стабилност на учебното звено за 
следващата календарна година. Това се прави от година за година. В същото време аз не 
мога да се съглася и нямам логично обяснение как така в някои учебни звена имаме натрупани 
преходни остатъци от 150-200 хил.лв., т.е. многократно, над 10 %. Бих приел една логика - 2 
млн.лв. бюджет, нормално е, 4 % отиват към 80 хил.лв., но не мога да си обясня 200-250 
хил.лв., и то при условие че бюджетът даже е под 1 млн.лв. Ето това е нещото, към което 
аз също с удоволствие бих се присъединил да видим, защото в Съюза ще ни е много 
любопитно. Аз се стремя когато се срещнем с моите колеги да им обясня и им обяснявам, че 
това не трябва да се допуска.  
Другото, за което категорично се присъединявам, това е да се ползват преходните 
остатъци за капиталови разходи, беше една такава мания. Капиталовият разход е едно 
задължение на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити от държавата, то не е 
задължение на единния разходен стандарт и на бюджета на училището, категорично. И 
понеже си е задължение на кметовете, те лесно намират вариант да притиснат 
директорите, което не е допустимо и оттук-нататък категорично ще се 
противопоставяме на този начин на действие от страна на кметовете.  
В същото време обаче искам да ви кажа, че има няколко сериозни въпроса. Ние ги следим, и 
по-точно следим отговорите на тези въпроси. Знаете ли на въпроса „Има ли учебни звена, 
които нямат преходни остатъци? – Разбира се, че има такива училища и е тревожен сигнал, 
защото преходният остатък е като резерва на една държава. Твърдя, че не може да има 
държава без резерв и няма да го обяснявам какво значи да имаш бели пари за черни дни, това 
е много важно. След малко ще кажа за какво се ползват и какво ние в Съюза казваме за 
начина на ползване на тези пари. Тревожната тенденция е, че броят на тези училища, които 
нямат преходни остатъци непрекъснато нараства. Юлиян каза нещо много интересно; то 
във времето поради това, че министерството не си изпълнява задълженията, това е една 
глътка въздух, за да не загубят пари, иначе те ще загубят пари. Не можем да го подминем 
това, което категорично го споделям. Преходният остатък януари месец по наредбата за 
представителното работно облекло – в едно училище по-голямата част от тези 4 % отиват 
за представително работно облекло на педагогическия персонал (може да направите тази 
проверка); след това другите пари постепенно и те отиват за допълнителните плащания, 
които възникват и много рядко за  



капиталови разходи (не говоря за тези големите, които си позволяват такива огромни суми).  
Второто нещо, което също мога да ви го гарантирам (направете си една справка какво 
става с парите на училищата) – голямата част от училищата започнаха да намаляват 
преходните остатъци като сума спрямо предишните години (казвам ви го много отговорно, 
проверете). Има някаква причина, трябва да се анализира защо настъпва това намаляване. 
Повярвайте ми, без преходен остатък просто ще бъде голям проблем. Разните опити на 
някои общини и други да ги взимат просто е некоректно, но преходен остатък трябва да 
има. Трябва да има и един ясен и точен контрол за какво се ползват тези преходни 
остатъци. Ако ние направим това, всичко ще си дойде на мястото.  
Второ. Да се вземат някакви мерки към тези колеги, като направим един сериозен анализ как 
така остават по 150 до 200 хил.лв. (преходен остатък) и да дадат някакво обяснение. Аз - 
пак повтарям - нямам логично обяснение. В интерес на всички ни тук е да ги има, да се 
спазват нещата, които ние сме си ги приели и това ясно да се разписва във Вътрешните 
правила. От тези преходни остатъци смея да твърдя (може да направите проверка) 
голямата част отива за възнаграждение на персонала под една или друга форма. Ние 
видяхме това основно училище „Васил Левски” в община Златарица – аз бях шокиран от 
гледката; ами една тоалетна, това са елементарни нужди, малко козметично може да я 
коригираш с малко материали; ще дойдат да видят как колегите с материали, с еди-какво си 
правят чудеса.  
Завършвам. Преходните остатъци – да. Преходни остатъци за капиталови разходи – не. 
Преходни остатъци – при ясно разписани правила, защото когато те се оставят да се 
знае за какво се ползват и когато отидете на проверка, г-жо Налбант, първото нещо: 
„Дайте да видим за какво? Имате ли разписано как използвате преходните остатъци?” 
Хубаво е този преходен остатък, както всяко нещо, нормално е да е прозрачно, да е 
запознат целият колектив, да е одобрено от хората и да не надхвърля сумата, до която 
ние тук стигнахме, да се опитаме да я спазим.  
Янка Такева: Приемам всички предложения. Много добро предложение направихте:  
- Да се запише във Вътрешните правила как се изразходват преходните остатъци.  
 
Асен Александров: Така като се замисля, според мен тези училища, които имат преходен 
остатък над 100 хил.лв. или са свръхфинансирани, или формулата за техния регион не е 
съставена уместно, или не спазват Наредба № 1 за работните заплати във всичките й 
части. Точно това трябва да проверим, защото ако спазват всичко по наредбата за 
работните заплати, дали са си КТД, работно облекло и т.н., няма някакво притеснение. 
Тогава ще кажем, че те са свръхфинансирани. Училището, което ръководя е идеално във 
всяко едно отношение - паралелките са пълни, има добре финансирани паралелки, примерно 
изобразително изкуство, и не мога да си позволя 10 %, мисля, че имам 1000 лв. преходен 
остатък).  
/Я.Такева: 1430 е./ (смях в залата)  
При положение, че всички паралелки са пълни, парната инсталация е наред и т.н. ми се 
струва, че това са свръхфинансирани училища. Ние ги знаем, говорили сме си за какво става 
дума – те са в район, който е висока категория, обаче те са в централното населено място и 
са единственото училище с голям брой ученици. Примерно, едно училище с 1000 ученици в 
един малък град от 8 хиляди с какво е по-скъпо като издръжка отколкото в София? По това 
трябва да помислим. 



Соня Кръстанова: Да помислим по този въпрос именно с условно постоянните разходи. Това, 
за което говорите го има като известно несъвършенство по отношение на формулите за 
разпределение. Друг е въпросът как се прилагат самите формули, защото знаем, че на места 
в общините има недобро правене на формула. Но условно постоянните разходи са един 
лост, с който свръхфинансирането на такива училища, за които говорите може да бъде 
намалено до разумни граници, т.е. да не е „свръх”, така че да е преразпределено това 
финансиране на т.нар. малки училища.  
Мукаддес Налбант: Г-н Томов (има думата) и да вървим към решение.  
Аспарух Томов: Въпросът не че е сложен, ние тези неща ги коментираме от две-три години, 
колеги; въпросът има няколко компонента. Бих препоръчал на колегата следното: Ако той 
във времето 4 години назад направи една проста сметчица – пак ще говоря за учителски 
заплати – ако тези хора са държани на минималните основни работни заплати, а в близкото 
училище работодателят си е позволил да вдигне минималната основна работна заплата на 
категориите персонал, и види какви са разликите натрупани за три или четири години, ето 
как сумата ще бъде компенсирана и неутрализирана. Т.е. това са училища, в които хората 
са държани, не знам по каква политика, на минималните основни работни заплати, и друго 
обяснение нямам. В процеса на въвеждане на делегираните бюджети вие съумяхте през тези 
години и още от първата година започнахте да стимулирате, да повдигате равнището на 
основните работни заплати, разбирай и на брутните. Там такава политика не е имало 
три или четири години и с натрупаните пари в момента да се чудим по какъв начин да 
тушираме този въпрос. Този факт трябва да го имаме предвид и да го отчитаме, особено 
работодателите.  
Мукаддес Налбант: Аз чух всичко, което казахте, но тъй като сега се опитваме да 
постигнем точна формулировка на решението, което ще предложим, въпросът е ясен – от 
всички страни има съгласие за това, че трябва да се най-малкото наблюдава този процес и 
средствата да се изразходват рационално, разумно, по предназначение, за да не се получава 
дисбаланс и да не се използват средствата там, където не трябва.  
Едно предложение за решение по този въпрос:  
- Да се подготви писмо от Министерство на образованието, което да включва 
информация за последните промени в Постановлението за изпълнение на бюджета за 
тази година по отношение изразходване на преходните остатъци за капиталови 
разходи.  
- В това писмо да поискаме обратна информация от регионалните инспекторати по 
образование за това как ще бъдат изразходвани преходните остатъци.  
 
Соня Кръстанова: Аз предлагам да съсредоточим едно такова искане на информация само 
върху тези училища, които надхвърлят 4 % (преходен остатък).  
Боряна Толовска: Да влезе и това, което г-н Шейнин предложи:  
- Във Вътрешните правила да има и правила за разходване на преходните остатъци.  
 
Соня Кръстанова: Друг е въпросът 4-те % върху какво? Аз смятам, че трябва да си го 
поставим въпроса и да се изясни кое към кое съотнасяме и да се види 4 % от делегираните 
дейности; другите са целеви. 



Юлиян Петров: Само един акцент исках да поставя, г-жо заместник-министър. В този 
анализ някак забравихме да изкоментираме и детските градини. Там по принцип няма 
преходни остатъци, или те отиват на друго място.  
/Я.Такева: Как да няма преходни остатъци?/  
Най-важното там е, че много малко от тези преходни остатъци се предоставят на самите 
детски учебни заведения.  
Давам предложение министерството да направи една справка в колко от детските градини 
все пак се връщат тези преходни остатъци, макар в закона нещата да не са категорични; и 
евентуално за какво ги използват. По-големият проблем е връщането в контекста на 
делегираните бюджети, които ги искаме за детските градини.  
Соня Кръстанова: Това практически не е възможно, не е редно да се случи за детските 
градини, тъй като те не прилагат задължително формата на делегирани бюджети. В този 
смисъл:  
- Първо, не са делегирани бюджетите на детските градини навсякъде;  
- Второ, дори там където те са делегирани, може първостепенният разпоредител да е 
делегирал правомощията частично. Ако той е делегирал част от правомощията, но точно 
това правомощие за използване на преходния остатък не е делегирано, какво търсим ние 
всъщност в тази детска градина?  
 
Затова ви казвам, че е невъзможно събирането на тази информация за детските градини.  
Юлиян Петров: Затова, г-жо Кръстанова, Синдикат „Образование” повтаря нашето 
предложение, което го заяви и пред проф. Клисарова:  
- Детските градини да преминат на делегирани бюджети в тази си част – делегирани от 
държавата дейности.  
 
Ммукаддес Налбант: Това е друга тема и може би трябва отделно да се разгледа вече на 
едно друго ниво, защото знаете, че преминаването на детските градини към тази система 
на финансиране не е само въпрос на Отрасловия съвет, не е само въпрос на Министерство на 
образованието. Така че, нека първо предварителните разговори да се проведат, да 
подготвим нещата и тогава да гледаме тази тема.  
Аспарух Томов: Това са неща, които трябва да ги изкажем, трябва да ги чуем, защото 
ние ги подминаваме някак и все си остават във времето. Говорим за детските градини. Г-
жо Кръстанова, по принцип делегираните от държавата дейности в детските градини 
трябва да се употребят само и единствено за работни заплати, здравословни и безопасни 
условия, осигуровки.  
/С.Кръстанова: И други възнаграждения и плащания на персонала./  
Даваме ви и практика, тя е масова и утвърдена и тя ще бъде тема на точка втора сега. Да, 
всички пари, които са по направлението на делегираните от държавата дейности 
общината ги изразходва точно целево, обаче когато намали издръжката и я намали с 
толкова колкото е преходният остатък на детската градина, или толкова колкото трябва 
да получат по последното постановление за 9,4 млн.лв., то тогава детската градина е 
принудена от тези пари да харчи за издръжка. Ето по какъв механизъм се ощетява самата 
детска градина и се прави нарушение във връзка с нормативни актове. 



Соня Кръстанова: Дотук не виждам нарушение на нормативен акт. Нормативните актове 
в момента казват това, което вие казвате. Дали е добро или лошо в момента никой не 
твърди, но нормативните актове казват точно това – делегирана държавна дейност в 
детските градини са възнагражденията на персонала, всички плащания на персонала 
плюс издръжката за 5 и 6-годишните.  
/Асп.Томов: Не говоря за 5 и 6-одишните./  
Аз говоря по принцип кое е делегираната дейност и кое е вече местна дейност. Това, 
което го описахте като хипотеза аз не казвам, че е добра практика, но това в момента е 
в нормативната уредба.  
Юлиян Петров: Въпросът е за тези, които остават като преходен остатък – ще има ли 
въобще някакъв контрол за тези средства или ще ги оставим на кметовете те да си 
правят ремонти с тях?  
Искра Арабаджиева: В Плевенска община те връщат преходния остатък до стотинка до 31 
декември /Юл. Петров: И в Дупница е така./, обаче за следващата бюджетна година 
общината реже.  
(множество реплики)  
Мукаддес Налбант: Нека да вървим към формулиране на решение, а проблемът за детските 
градини щом всички страни тук го поставяте като сериозен проблем, нека да бъде една 
отделна тема. Без да подценявам проблема, няма да сме ефективни, нямаме готовност в 
момента.  
Да вървим към формулиране на решение.  
Янка Такева: Министерството на образованието да уведоми чрез регионалните 
инспекторати всички директори на учебни заведения преходните остатъци да бъдат 
изразходвани по условия и ред, описани във Вътрешните правила.  
Преходните остатъци да не се изразходват за капиталови разходи, вкл.и спазване на чл. 
еди кой си, ал.2 от Постановление за изпълнение на Закона за бюджета, за да си го 
прочетат.  
Аспарух Томов: Г-жа Кръстанова формулира и една друга философия, която моля да бъде 
вкарана в решението – само за тези училища, които са надхвърлили преходния остатък с 
над 4 %.  
Янка Такева: Това е трета точка от писмото:  
- Учебни заведения, които са направили по-висок преходен остатък от 4 % да дадат 
обяснение по какви причини същите са направени и как ще се изразходват.  
 
Самуил Шейнин: Томов каза нещо много интересно – преходният остатък обикновено се 
използва и за заплати, 95 %, и ако остане нещичко и за децата – и всичко това във 
Вътрешните правила да е прозрачно описано.  
Мукаддес Налбант: Минаваме към следващата точка.“ 



По точка втора от дневния ред –„Информация на МОН за увеличение на 
работните заплати”  
Соня Кръстанова: „Това, което можем да докладваме е, че от събраната информация за 
изпълнението на 239-то Постановление, без допълнителни възнаграждения, само основни 
работни заплати, с прослужено време, разбира се,  
- Средната брутна работна заплата за педагогическия персонал за м.декември 2012 г. е била 
727 лв.  
- Това, което в момента е събрано като информация – в м.декември 2013 г. същата средна 
брутна работна заплата за същата категория персонал е 786 лв. В този смисъл е 
достигнато 8-те % увеличение спрямо 2012 г.  
 
Това е статистиката на национално ниво, само за училищата.  
Друг е въпросът, че 8 % увеличение на заплатите е постигнато неравномерно, т.е. и ние 
получаваме сигнали в Министерството на образованието, че има недостигнато 8 % 
увеличение, може да е 7, може да е 6,8 %. В по-голямата си част е достигнато 8 % 
увеличение на работните заплати.  
- Средната брутна работна заплата на непедагогическия персонал към м.12.2013 г. е 494,6, 
може да го кажем 495 лв. – пак говорим само за училища.  
- Или, общо за системата средната брутна е 717 лв. към м.декември 2013 г. и това е, отново 
подчертавам, за училищата, без допълнителните плащания.  
 
Министерство на образованието индикира на оперативно заседание в Министерски съвет 
още в декември месец евентуален проблем за 2014 г. от недофинансиране на училищата, в 
смисъл да не могат да покрият вече достигнати нива на работните заплати.  
Отделен от този въпрос е въпросът за исканото и предлаганото увеличение от 5 % на 
педагогическия персонал от 1 юли 2014 г., както и началните нива за съответните 
длъжности на педагогическия персонал. Съгласно изчисленията, необходимите средства за 
едно такова увеличение са между 27 и 28,5 млн.лв., като в тях не влизат предоставените 
допълнително средства, които считаме, че са неосигурени в тази година, т.е. тези 9,4 
млн.лв. от предходната година. На практика, за да се запази достигнатото ниво от 8 % 
увеличение в 2013 г. и за да се надгради то с 5 % увеличение, каквото е предложението на 
синдикатите, биха били необходими допълнителни средства от порядъка на 37 млн.лв.  
В рамките на бюджета за системата на образование за 2014 г. такъв допълнителен ресурс, 
който да е свободен ресурс не е наличен. Поради тази причина точно в момента тече 
заседание на Министерски съвет на което министър Клисарова внася доклад в 
оперативното заседание с предложение за предоставяне на допълнителни средства от 
централния бюджет за осигуряване на ръста на работните заплати.  



Това, което е коментирано на някакви етапи и са водени разговори, да се потърсят резерви 
вътре в системата и то главно в рамките на предвидените допълнителни средства за 
политики и тези 100 млн.лв. Всъщност, те са 78, тъй като 22 от тях са за висшите 
училища.  
В рамките на тези 78 млн.лв. министерството е планирало определени политики, които 
следва да бъдат въведени тази година. Всички сте запознати, те бяха представени и в 
публичното пространство. В този смисъл, ако ще трябва да се търсят резерви вътре в 
системата, ще трябва да се откажем – всички ние, защото сме в една система, - от някоя 
от тези политики, за да може да се осигурят средствата за исканото увеличение. На този 
етап се правят опити, както вече казах, за предоставяне на допълнителни средства. Дано да 
е успешно.“  
По точка трета от дневния ред – „Ангажираност на социалните 
партньори към осигуряване на условия, гарантиращи здравето и 
сигурността на учениците и качеството на образование”  
Самуил Шейнин: „Нещата, които ще ви покажа, това са факти. Оставям на всеки един 
от вас да си направи анализите и естествено да стигнем до някакви общи изводи като 
Отраслов съвет, защото темата, която стои тук – Осигуряване условия, гарантиращи 
здравето и сигурността на учениците и качеството на образование – е тема, по която ние 
много често си говорим по една или друга причина и обществото също се вълнува.  
(Презентацията се онагледява с видео екран на стената)  
Тук е нещо, което го коментирахме на срещата по единния разходен стандарт. Тези 
средства, колеги, трябва да гарантират изпълнението на три основни приоритета и това 
произтича от чл. 28, ал. , т. 3 от Закона за нормативните актове, който е публикуван в 
Държавен вестник, бр. 27 (той е актуализиран многократно), който гласи: „Финансовите и 
другите средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба…” – т.е. 
всяка една нормативна уредба, която съществува в системата трябва финансово да бъде 
обезпечена. Тук обаче отварям една скоба – дали бяха обезпечени тези средства когато се 
създаде единният разходен стандарт? Отговорът е – не бяха. Това го знаем абсолютно 
всички.  
Колеги, първи приоритет – това е:  
- Обезпечаване условия чрез парите по единния разходен стандарт, гарантиращи здравето и 
сигурността на децата и учениците в учебните звена;  
- Осигуряване на условия, гарантиращи качествено образование;  
- И третият приоритет – Възнаграждение на персонала в учебните звена съгласно 
действащите законови и подзаконови нормативни актове. Тук трябва да добавя и 
договореностите, които постигнахме, защото КТД не е нормативен акт, той е 
договореност, която трябва задължително да обезпечи всичко това, което говорим. 
 



Първият приоритет – „Осигуряване здравето и сигурността на децата” – ето това са 
нещата, колеги, които ние трябва в едно учебно вено да осигурим – отопление, осветление, 
охрана, хигиенни материали, изпълнение указанията на РЗИ, Пожарна и други, които идват 
и правят предписания на базата на нормативни актове, безопасни спортни площадки, 
подходяща архитектурна среда на класните стаи и кабинети, лаборатории, санитарни 
възли и други помещения, ползвани от учениците, места за отдих,  
Искам да ви кажа какво показват фактите от това,което аз съм събрал като информация 
(може да си съберете тази информация и чрез инспекторатите). Средствата, които са 
към момента в различните учебни звена варират между до 15 % от бюджета на 
учебното звено, в зависимост от състоянието и площта на сградния фонд, вида на 
горивото за отопление, които дават огромните разлики.  
Втория (приоритет) – Осигуряване условия за качество на образование –говоря не за 
задължителни, а за необходими средства. Тук вече може да има, може да няма. За 
съжаление, много често започва да няма, и тук вече въпроса за какво качество става въпрос 
в нашата държава и ще говорим ли за качествено образование.  
„И други разходи” – за това нещо ще ви кажа какво показват справките, защото аз съм 
изисквал да видя какви средства се изразходват по бюджет. Между 5 до 15 % отиват, в 
зависимост пак от вида на учебното звено, за да могат да коригират. Въпросът ми е дали 
това са достатъчните средства – не, това не са достатъчните средства, но това са 
минимум средствата, които трябва по някакъв начин да ги имаме, ако искаме тези два 
приоритета да съществуват.  
„Заплати, допълнителни плащания, осигуровки” – допълнителни плащания – от справката, 
която аз имам, за съжаление не са малко учебните звена и те растат, които не могат да 
правят допълнителни плащания по споразумението по КТД, поименно ще ви го кажа, не го 
знам в национален мащаб, хубаво е да го имаме в национален мащаб, но това са фактите. 
Необходимите средства за реализиране на работните заплати варират от 75 до 95 %, в 
зависимост от учебните звена.  
Тези три фактора, ако трябва да ги съберем знаете ли за какъв бюджет говорим питам аз? 
– 15 + 75 +… - то надхвърля 100 %. Значи, това е достатъчно условие, тези приоритети са 
като скачени съдове, - ако искаме едното да направим, автоматично идва другото. 
Въпросът е какво искаме. Добро качество – прекрасно. Искаме да няма здраве – там няма да 
се съглася, здравето на децата трябва да го гарантираме всички, в това съм убеден. Ами 
заплати –имаме аргументи и започваме да отстояваме позиции, което е нещо случило се във 
времето. Разбира се, за съжаление, някой трябва да го компенсира в даден момент, да не 
продължаваме по този начин с натрупване, няма да доведе до нищо хубаво.  
Колеги, благодаря ви за вниманието. Надявам се, че все пак тези факти ще ни послужат 
по някакъв начин да преосмислим работата си и да помогнем на системата, вкл. и за 
допълнително намиране на финансиране.“ 


