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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  
Препис 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   №  4 5 7  

 

от      11   август       2017 година 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА 

ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

Точка 6.3 от приложение № 1 към т. 1, буква „а“ се 

изменя така: 

„6.3. МОДУЛ „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА 

УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И 

РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ” 

6.3.1. Описание на дейността: 

Модулът цели повишаване ефективността на разходите на 

училищата, детските градини, центровете за подкрепа на 

личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО (ученически 

общежития) и регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование (РЦПППО) чрез оптимизиране на 

вътрешната структура. Чрез модула се предоставят допълнителни 

средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 1 

ноември 2016 г. – 5 ноември 2017 г. при намаляване числеността 

на персонала поради промяна в структурата и състава му, както 

и обезщетенията - при прекратяване на трудовите правоотношения 

на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в 

резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или 

преобразуване на училища, детски градини, ученически общежития 

и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование. След преобразуването на помощните училища по реда 

на § 13, ал. 1 от  Допълнителните разпоредби от ЗПУО средства 

за изплащане на обезщетения могат да се предоставят  и на 

държавните и общинските центрове за специална образователна 

подкрепа  по реда и условията на настоящия модул.  

Министерствата и общините кандидатстват за 

предоставяне на средства за училищата, детските градини, 

ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование, които се финансират, 

чрез формуляри за участие, придружени със справки за дължимите 

обезщетения. Заедно с формуляра първостепенният разпоредител с 
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бюджет (ПРБ) прилага декларация от свое име, че представените 

от училищата, детските градини, ученическите общежития и 

РЦПППО документи са проверени и отговарят на изискванията на 

програмата. 

Директорите на училищата, детските градини, 

ученическите общежития и РЦПППО изготвят заявки до 

първостепенния си разпоредител с бюджет, придружени с копия на 

заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения с 

лицата. За обезщетенията по чл. 222, ал. 1 се прилага копие на 

декларация от лицето, че не е започнало работа след 

прекратяване на трудовото правоотношение в рамките на срока, 

за който се дължи обезщетението, и копие от трудовата книжка, 

и декларация за обстоятелствата по т. 6.3.1.1 и 6.3.3. 

Първостепенният разпоредител с бюджет може да изиска и други 

допълнителни документи, удостоверяващи посочените в заявките 

данни. 

При закриване на училище, детска градина, ученическо 

общежитие или  регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование заявката до ПРБ/РУО се подава от 

определената комисия по ликвидацията. В този случай не се 

прилагат декларациите по т. 6.3.1.1 и 6.3.3. 

За училищата и регионалните центрове за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование, финансирани от МОН, 

документите се предоставят в съответното регионално управление 

на образованието, което обобщава заявките и подава формуляр за 

участие в МОН. 

Средствата за обезщетенията се предоставят на 

училищата, детските градини, ученическите общежития и 

регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование чрез финансиращия орган. Не се финансират 

предложения за участие, които не са окомплектовани с 

необходимите документи. 

6.3.1.1. По модула се финансират следните разходи: 

Осигуряване на средства за обезщетенията на персонала 

по чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и чл. 224 от Кодекса 

на труда и дължимите осигурителни вноски за обезщетенията по 

чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За сметка на бюджета на 

модула се финансират обезщетенията по чл. 222,  

ал. 3, но не повече от десет брутни работни заплати - на 

педагогически специалист, и осем брутни работни заплати - на 

лице от непедагогическия персонал. 

Не се финансират или се възстановяват обезщетения на 

персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224 от 

Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за 

обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за лица, 

които след прекратяване на трудовите им правоотношения бъдат 

наети от същия работодател в срок до 5 ноември 2017 г. 

Обстоятелството се удостоверява с декларация, подписана от 

директора на училището, детската градина, ученическото 

общежитие и РЦПППО. 
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Бюджет на модула 

Бюджетът на модула е 28 020 000 лв. 

6.3.2. Принципи на финансиране: 

Финансирането се извършва въз основа на одобрените 

формуляри за участие и приложенията към тях. Формулярите се 

подават в МОН от първостепенните разпоредители с бюджет - 

Министерството на културата, Министерството на младежта и 

спорта и общините. За държавните училища и РЦПППО, финансирани 

чрез бюджета на МОН, формулярите се подават от регионалните 

управления на образованието. 

6.3.3. Допустимо максимално финансиране 

Максималната стойност на бюджета на заявката за всяко 

училище, детска градина, ученическо общежитие или РЦПППО се 

определя от ПРБ/РУО в зависимост от размера на дължимите 

обезщетения и планираните разходи за 2017 г. за представително 

и работно облекло, допълнителни и други трудови възнаграждения 

на персонала по чл. 20, ал. 2, т. 2, както и за наградите и 

другите еднократни допълнителни възнаграждения на персонала, 

определени във вътрешните правила за работни заплати на 

основание чл. 20, ал. 3 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. на 

министъра на образованието и науката за нормиране и заплащане 

на труда. 

Обстоятелствата за разходите за представително и 

работно облекло, допълнителните и други трудови възнаграждения 

на персонала по чл. 20, ал. 2, т. 2, както и наградите и 

другите еднократни допълнителни възнаграждения на персонала, 

определени във вътрешните правила за работни заплати на 

основание чл. 20 ал. 3 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. на 

министъра на образованието и науката за нормиране и заплащане 

на труда за 2017 г., се удостоверяват с декларация от 

директора на училището, детската градина, ученическото 

общежитие и РЦПППО. Училищата, детските градини, ученическите 

общежития и РЦПППО попълват в заявката пълната сума за 

дължимите обезщетения (100 на сто), като сумата за 

обезщетението по чл. 222, ал. 3 не може да превишава 10 брутни 

работни заплати -  

за педагогически специалист, и осем брутни работни заплати - 

за лице от непедагогическия персонал, а ПРБ определя 

конкретната стойност за всяко училище, детска градина, 

ученическо общежитие или РЦПППО. 

Условия за определяне на стойността на заявката от 

ПРБ: 

6.3.3.1. Първостепенният разпоредител с бюджет включва 

в своята заявка пълния размер на дължимите обезщетения от 

училището, детската градина, ученическото общежитие и РЦПППО, 

ако са декларирани средни годишни разходи на лице от персонала 

за 2017 г.: 

1. за представително и работно облекло - до 460 лв.; 
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2. за допълнително трудово възнаграждение по чл. 20, 

ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. - до 810 лв.; 

3. за награди и други еднократни допълнителни 

възнаграждения на персонала, определени с вътрешните правила 

за работни заплати - до 440 лв. 

Трите условия следва да са изпълнени едновременно. 

6.3.3.2. Първостепенният разпоредител с бюджет включва 

в своята заявка 50 на сто от размера на дължимите обезщетения 

от училището, детската градина, ученическото общежитие и 

РЦПППО, ако e декларирано поне едно от следните условия за 

средни годишни разходи на лице от персонала за 2017 г.: 

1. за представително и работно облекло от 461 до 550 

лв.; 

2. за допълнително трудово възнаграждение по чл. 20, 

ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. - от 811 лв. до 

1000 лв.; 

3. за награди и други еднократни допълнителни 

възнаграждения на персонала, определени с вътрешните правила 

за работни заплати - от 441 лв. до 550 лв.; 

6.3.3.3. Не се предоставят средства за обезщетения на 

училища, детски градини, ученически общежития и РЦПППО, ако е 

декларирано превишение на поне една от сумите по т. 6.3.3.2. 

За обезщетенията от ноември и декември 2016 г. се 

декларират разходите за представително и работно облекло и 

допълнителни и други трудови възнаграждения, изплатени през 

2016 г.  

Възстановените в срока на изпълнение на програмата 

средства от училищата, детските градини, ученическите 

общежития или РЦПППО поради повторно назначени лица или 

превишаване на стойностите, посочени в  

т. 6.3.3, подточки 6.3.3.1 и 6.3.3.2, се посочват във 

формуляра за участие за съответния етап на финансиране и 

следва да се приспаднат от общата стойност на заявената сума.  

При установено превишаване на отчетените над 

декларираните средни годишни разходи на лице от персонала по 

подточки 6.3.3.1 или 6.3.3.2 за 2016 и 2017 г. получените от 

програмата средства за обезщетения се възстановяват от бюджета 

на съответното училище, детска градина, ученическо общежитие 

или РЦПППО по бюджета на ПРБ, който ги използва за същите цели 

при спазване изискванията на програмата. 

6.3.4. Етапи на финансиране: 

Формулярите за участие се подават в МОН на период от 

два месеца, както следва: до 15 май, до 15 юли, до 15 

септември и до 5 ноември 2017 г. 
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Обезщетенията на училищата, детските градини, 

ученическите общежития, основанието за които е възникнало по 

заповеди, издадени през ноември и декември 2016 г., се 

включват при първото събиране на формуляри до 15 май 2017 г. 

Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование кандидатстват по модула за обезщетения, 

основанието за които е възникнало след 01.01.2017 г. 

Не се допуска включването на едни и същи обезщетения 

за едно и също лице в повече от един формуляр. 

Първостепенният разпоредител с бюджет предоставя на 

училищата, детските градини, ученическите общежития и РЦПППО 

одобрените средства в срок до 7 работни дни от получаването 

им. 

Бенефициенти: 

Държавните и общинските училища, общинските детски 

градини, ученическите общежития и РЦПППО в системата на 

предучилищното и училищното образование - чрез бюджета на 

съответния първостепенен разпоредител с бюджет. 

6.3.5. Оценяване на проектите: 

За организиране и координиране на дейностите по 

разглеждане, одобряване, контрол и наблюдение на модула се 

създава комисия. Комисията обработва формулярите, подадени от 

ПРБ до 25-о число на месеца, в който се получават заявките в 

МОН, и предлага на министъра на образованието и науката за 

одобряване списък с формуляри за финансиране за съответния 

период. 

6.3.6. Критерии за оценка: 

Попълнен и заверен от първостепенния разпоредител с 

бюджет формуляр за участие и приложенията към него, постъпили 

в Министерството на образованието и науката в определения за 

това срок. 

Когато общата сумата на получените формуляри към 

определен етап превиши осигурените средства, одобрените за 

този период предложения се намаляват пропорционално до 

достигане на размера на разполагаемите средства. След 

изчерпването на средствата се преустановява разглеждането на 

нови формуляри. 

6.3.7. Процедура - изисквани документи, срок на 

подаване, ред за разглеждане, отчитане: 

6.3.7.1. Изисквани документи за представяне в МОН: 

-  формуляр за участие по образец; 

-  справки за дължимите обезщетения по образец; 

-  декларация от ПРБ по образец. 
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6.3.7.2. Срок на подаване: 

Формулярите се представят в МОН не по-късно от 

сроковете, посочени в т. 6.3.4. Последен срок за подаване на 

формуляри - 5 ноември 

2017 г. 

6.3.8. Отчитане: 

Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 30 

януари  

2018 г. извършват проверка на училищата, детските градини, 

ученическите общежития и РЦПППО, получили средства по модула 

за 2017 г., за съответствието на декларираните и реално 

изразходваните суми за представително и работно облекло, 

допълнителните и други трудови възнаграждения на персонала по 

чл. 20, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 2017 г., както и 

наградите и другите еднократни допълнителни възнаграждения на 

персонала. На проверка подлежи и условието по т. 6.3.1.1 за 

повторно наети лица. При установено несъответствие с 

подадената декларация или наличие на неусвоени средства 

общинските училища, детските градини и ученическите общежития 

възстановяват средствата по бюджета на ПРБ в срок до  

10 февруари 2018 г. Държавните училища и РЦПППО, включени в 

СЕБРА, възстановяват средствата по ред, определен от ПРБ, след 

получаването на преходните си остатъци от 2017 г. В случаите 

на предоставяне на средства за обезщетения на закрито или 

преобразувано общинско училище, детска градина, ученическо 

общежитие РУО извършва проверка за разходването на средствата 

от съответния ПРБ и в срок до 28 февруари 2018 г. информира 

МОН за резултатите. Когато има обжалване на заповедта на 

министъра на образованието и науката за 

закриване/преобразуване, РУО проверява и дали трудовите 

договори на лицата са били реално прекратени към датата на 

подаване на формуляра. 

Възстановените по горния ред средства запазват целевия 

си характер и се използват за същите цели до края на 2018 г.“ 
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