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от 
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Отговори на предварително зададени въпроси от г-н Красимир Вълчев - 

главен секретар на МОМН:  

 

Отговор на въпрос 1: 

Съществуващата към момента диференциация и разпределение на 

делегираните бюджети между училищата до голяма степен е оправдана и 

логична. Към момента стандартите се отнасят за общините, а не за училищата. 

Общината от своя страна изготвя формула, с което определя ще има ли и до каква 

степен разлика между големите и малките училища. Проблеми при 

разпределението на бюджетите настъпват, когато в една община преобладават 

населените места с население около 500-600 жители. Увеличение на средствата 

може да бъде постигнато чрез увеличение на стандарта и норматива за 

целодневна организация, но към момента е рано да се говори за залагане на 

увеличение в следващия бюджет. По оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” е одобрен проект за 180 млн. лева, като проекта ще се 

изпълнява 36 месеца и предвижда дейности за целодневна организация на 

учебния процес. Изпълнението на проекта вероятно ще започне от следващата 

година.  

Отговор на въпрос 2: 

Не могат да се поемат никакви ангажименти. Стандартът е функция на 

наличните финансови средства и реалната необходимост за промяната му.  

Отговор на въпрос 3: 

Стойностите на такса смет действително са големи. Всяка такса трябва да е 

разходно ориентирана. Г-н Вълчев подчерта, че училищата не плащат данък 

сгради и ще се направят постъпки за компенсация на училищата, които са 

платили таксата. Г-н Иван Момъков – заместник кмет на община Горна 

Оряховица, заяви, че тази година училищата от общината са освободени от 

плащане на такса смет, а за следващата тя ще е символична. Г-н Пламен 

Александров – заместник кмет на община Свищов, заяви че в общината таксата 

смет, плащана от училищата е минимална.  

Отговор на въпрос 4: 

Г-н Вълчев заяви, че отрасловия колективен договор (ОКД) е задължителен 

за тези, които са страни по него. На директор на учебно заведение не може да се 

вмени да подпише ОКД, ако той не желае поради лични съображения. 

Представителят на синдикатите в комисията изрази притеснение от подобно 

тълкование и от факта, че директор може да откаже да подпише ОКД за цялото 



училище, поради отрицателния му личен избор. Според синдикалиста въпросът 

трябва да се постави на национално ниво на заседание на отрасловия съвет. 

Отговор на въпрос 6: 

Няма документ регламентиращ постоянното видеонаблюдение в 

училищата, в частност класните стаи, но има изискване да са налице 

обозначителни знаци, които информират пребиваващите в сградата и 

помещението, че се извършва видеонаблюдение.  

Отговор на въпрос 8: 

При изразходване на средствата има само функционална спецификация. 

Необходимо е да се посочват финансираните дейности и съответните индикатори 

за изпълнението им.  

Отговор на въпрос 19: 

Г-жа Румяна Матеева – старши експерт дирекция „Образование” в община 

Горна Оряховица, изрази нуждата от прилагане на механизми за компенсация на 

учебни заведения, в чиито паралелки или групи се обучават деца със специални 

образователни потребности. В момента при наличие на 2 деца със специални 

образователни потребности в група има 10 деца разлика до максимално 

позволения брой, което при механизмите на делегираните бюджети пряко се 

отразява на финансирането на заведението. Предложи се вариант за частично 

решаване на проблема чрез формирането на паралелки от деца със специални 

образователни потребности вместо използваното в момента включване в общите 

класове, което възпрепятства нормалното провеждане на учебен процес. Освен 

това се предложи съществуващото в момента ограничение за броя на децата да се 

прилага на ниво училище, а не на ниво паралелка.  

Отговор на въпрос 20: 

Г-н Вълчев предложи представителите на висшите учебни заведения да 

зададат въпроса си писмено към МОМН, за да получат изчерпателен отговор.  

Отговор на въпрос 21: 

Г-н Вълчев заяви, че възможността на работодателите да поръчват 

обучение на специалисти през държавната поръчка няма да доведе до съществени 

разлики. По всички направления се обучават студенти, които като бройка са 

повече от възможните позиции за реализация. Бизнесът трябва да се насочи към 

избора и подпомагане развитието на кадри още в процеса на обучението им.  

 


