
 
 

 
 
 
 Първото за 2014 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество в системата на Народната просвета се проведе на 15 
януари 2014 г. в Министерството на образованието и науката  
Заседанието откри зам.-министър и председател на ОСТС, Мукаддес 
Налбант, с пожелание през Новата година да има по-малко нерешени 
проблеми, повече оптимизъм, партньорство, толерантност и коректност, 
които да доведат до добри решения в образованието.  
Председателят на НУС, Аспарух Томов, изрази надежда пожеланията 
на г-жа Налбант да добият реалност, която да доведе социалното 
партньорство до по-високо качество в интерес на заетите в системата 
на средното образование.  
Заседанието премина при следния дневен ред: 1. Бюджет 2014. 
Указание за прилагане на делегираните бюджети - подготовка и 
процедури. 2. Информация за изпълнение на Постановление № 239 на 



МС от 18 октомври 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства 
от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни 
разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски 
градини и обслужващи извънучилищните образователни звена. 3. 
Обсъждане на възможностите за увеличение на работните заплати в 
училищата, детските градини и извънучилищните образователни 
звена през 2014 г. 4. Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж”.  
По първите две точки докладва Соня Кръстанова, главен секретар на 
МОН и директор на дирекция „Финанси”.  
 

 
 
От информацията става ясно , че бюджетът за образование – 2014 
година възлиза на 3 069 000 000 лв.. В тези средства са всички 
национални програми и 100 млн. за развитие на образованието. 22 
млн. от тези сто са за висше образование, а останалите са за „Средно 
образование“.  



Нов момент при разпределяне на средствата ще бъде добавката за 
„условно-постоянни разходи /УПР/“. Минималните прагове за тази 
добавка ще бъдат съответно 27 000 за училища и 17 хиляди за детски 
градини. Ако добавката за УПР надвишава 16% от другите добавки, тя 
ще бъде намалена съответно от 27 хил. на 17 хиляди за училище и от 
17 хиляди на 10 хиляди за детска градина. 



Председателят на НУС няколкократно обърна внимание, че чрез 
регламентирането на добавката се изменя философията на 
делегираните бюджети и принципа „парите следват ученика“ и че 
гарантирането на издръжката и завишението на заплатите в малките 
звена следва и за в бъдеще да бъде решавано с други конкретни 
политики.  
Някои социални партньори отбелязаха, че въвеждането на добавката 
е политика, чрез която „големите звена дават на малките“ и като 
следствие, големите звена ще трябва да „свият“ размерите на 
отделни допълнителни възнаграждения.  
Ще има промяна в 33 ПМС за ученическите стипендии, като на 
общините им се дава право да преразпределят за добри резултати от 
външното оценяване до 5% от средствата за стипендиите.  
Представителите на МОН увериха, че Указанието за прилагане на 
делегираните бюджети от МОН и МФ ще бъде предварително 
съгласуван със социалните партньори.  
Ще има промяна в 33 ПМС за ученическите стипендии, като на 
общините им се дава право да преразпределят за добри резултати от 
външното оценяване до 5% от средствата за стипендиите.  
Синдикатите категорично настояват да влезе в Закона за държавния 
бюджет задължение преходния остатък за годината да не надвишава 
4% от общия бюджет.  
 



 
 
МОН не възразява да промени Наредбата за транспортните разходи, 
и да се даде възможност учителите да пътуват с личните си 
автомобили, ако няма друг транспорт до населеното място. 
Синдикатите настояха за изработване на изцяло нова наредба, която 
да регулира възстановяването на транспортните разходи по подобие 
на наредбата за представителното облекло.  
В резултат на представената информация и проведените разисквания 
бяха взети следните решения:  
1. След публикуването на Постановлението за изпълнението на 
бюджета за 2014 г, до 4 работни дни, МОН да подготви окончателния 
вариант на Указание за прилагане на делегираните бюджети, което да 
бъде съгласувано със социалните партньори. 2. Наредбата, касаеща 
транспортните разходи за учители, съгласно Закона за бюджета на 
Република България, да бъде съгласувана със социалните партньори, 
преди да бъде внесена в Отрасловия съвет. 



3. Разпределението на средствата по националните програми да бъде 
съгласувано със социалните партньори, членове на Отрасловия съвет 
за тристранно сътрудничество в системата на средното образование.  
В дневния ред на заседанието, по настояване на социалните партньори, 
бе включено и обсъждане на възможностите за увеличение на работните 
заплати в училищата, детските градини и извънучилищните 
образователни звена през 2014 г. По споделени разчети, в зависимост от 
броя на учениците в училищата и детските градини, увеличението на 
работните заплати е възможно между 4% и 8%.  
Социалните партньори настояха и за единна система за формиране на 
работната заплата. За целта в Наредба 1 за работните заплати на 
персонала в звената от системата на народната просвета трябва да бъдат 
включени и правилата за формиране на работните заплати на 
директорите.  
По т. 3 от дневния ред бяха взети следните решения: 1. Социалните 
партньори, членове на Отрасловия съвет, да бъдат своевременно 
информирани за размера на преходните остатъци за 2013 г. 2. Да 
бъде сформирана работна група с участието на социалните партньори, 
която след 31 януари т.г. да направи предложение за увеличаване на 
работните заплати на работещите в системата на средното 
образование.  
По т. 4 от дневния ред, Стоян Цонев, директор на дирекция 
„Структурни фондове и европейски програми” в МОН представи 
информация за изпълнението на предходната Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси и програмата „Наука и образование 
за интелигентен растеж” /2014-2020 г/  
Информацията по двата проекта е на сайта на МОН. Ще бъдат качени 
за обсъждане и проектът на Националния план и на Стратегия за 
развитие на педагогическите кадри. 


