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ИСКАНИЯ 
ОТ 

НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 
/решение на НКС на НУС от 29.08.2013 г./ 

 
 
Училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка да бъдат основен 
приоритет на правителството чрез мерки и политики, включени в законите за държавния 
бюджет от 2014 до 2017 г. и в други нормативни актове, касаещи образованието. Размерът от 
БВП, който МОН ще предложи в проектобюджета за 2014 г. да не бъде по-нисък от 4,5%. 
 
До края на 2013 г., след преразглеждане и обсъждане, Народното събрание да приеме Закон 
за предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование. 
 
Да се преразгледат и прецизират критериите за защитените училища, разработени от МОН. 
 
В Държавния бюджет за 2014 г. да се осигурят стипендии за обучението на студенти в 
педагогическите факултети на университетите и създаване на финансови стимули за 
задържане на младите учители. 
 
В Държавния бюджет за 2014 г. да се определи увеличение на Единния разходен стандарт за 
финансиране на дете и ученик с 18%. с оглед да се гарантира 14% ръст на работните заплати, 
изграждане и модернизиране на съществуващата материално-техническа база и повишаване 
качеството на предоставяните услуги. 

При увеличение на минималната работна заплата необходимите средства за системата на 
средното образование да се осигуряват целево от Републиканския бюджет. С процента на 
увеличение на МРЗ да се увеличават и минималните основни работни заплати на отделните 
категории персонал по Наредба № 1 за системата на средното образование. 
 
В Държавния бюджет за 2014 г. да се определи Единен разходен стандарт за 
извънучилищната дейност в размер на 100 лв. на ученик. 
 
Ежегодно да се осигуряват целеви средства в размер на не по-малко от 95 млн. лв. за 
допълнително трудово възнаграждение на персонала зает в системата на предучилищното и 
училищното образование: за Деня на българската просвета и култура и на славянската 
писменост, за началото на учебната година и за Коледа. 
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В Държавния бюджет за 2014 г. да се включат в годишната квота на необлагаемите ваучери 
за работническо хранене и такива за заетите в системата на средното образование в размер не 
по-малък от 40 лв. на човек на месец. 
 
В Държавния бюджет за 2014 г. да се определят целеви средства за ваучери за 
педагогическите специалисти за учебно-помощна, методическа, научна и художествена 
литература в размер не по-малък от 50 лв. за календарна година. 
Преразглеждане и обсъждане на проекта на Закон за професионално образование и обучение. 
 
Да се осигурят целеви средства от републиканския бюджет за 2014 г. в размер на  42 милиона 
лева за националните програми за развитие на средното образование. 
 
Правилата за определяне на работните заплати на директорите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена да станат неразделна част от Наредбата за работните заплати 
на персонала в звената от системата на народната просвета. 
 
Въвеждане на мандатност за длъжността „Директор” на училище и на детска градина. 
 
МОН и МФ да определят правила за изготвяне и управление на делегираните бюджети от 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, чрез които да се гарантира 
прозрачност, публичност, достъп до детайлна информация по всички разходи и 
конструктивна социална диалогичност. 
 
 


