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Синдикатът на българските учители защитава и настоява
образованието да бъде стратегически приоритет.

За да бъде гарантирано устойчивото развитие на
образователната система и качествено образование е
необходимо:

- ежегодно увеличаване на относителния дял на средствата
за средното образование спрямо БВП;

- ежегодно увеличаване на ЕРС за издръжка на дете/ученик;



- повишаване заплащането на труда на работещите в
средното образование;
- подобряване на материално-техническата и дидактическата
база;
- осигуряване на допълнителни средства за диференцирано
заплащане на учителите и за кариерното им развитие, както
и тяхното усъвършенстване;
- увеличаване ежегоднo с 15% на средствата по
Националните програми за новия финансов програмен
период.



ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕЗИ 
ПРИОРИТЕТИ Е НЕОБХОДИМО
В новия Закон за училищното образование и

предучилищното възпитание и подготовка да се впишат
следните текстове в раздела за финансиране на
образованието:

- Бюджетът за средно образование не може да бъде
намаляван като % от БВП;

- Ежегодно увеличение  на средствата за финансиране на 
средното образование с не по-малко от 18 %;



- Ежегодно увеличение на ЕРС с не по-малко от 18%;
- Ежегодно увеличение на РЗ на работещите в
системата на средното образование с не по-малко от 10 %;
- Социалните помощи, които се получават за деца и
ученици непосещаващи училище/ДГ да бъдат превеждани
в съответното учебно звено с цел подпомагане на самите
деца;
- Разширяване на системата от защитени и средищни
училища и включване на ДГ в нея;



КАКВА Е СИТУАЦИЯТА ДНЕС?
Относителният дял на средствата за образование спрямо БВП 
след въвеждането на системата за делегирани бюджети е 

както следва:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
БВП 66,295 68,3216 70,5112 75,2653 81,629 78,932 81,582
Образование 2,768 2,873 2,867 2,655 2,747 2,919 3,062
Процент от БВП 4 4,15 3,8 3,53 3,37 3,7 3,75%

Средства за образование в млрд. лв.



РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Подобряването на системата за заплащане на труда 
на педагогическите кадри е едно от най-важните условия за 
постигане на качествено образование и гарантиране на  

равен достъп до него.



Средната брутна работна заплата за системата на средното 
образование се изменя както следва:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
СБРЗ /средното образование/ в лв. 585 595 640 642 656 688
СБРЗ /за страната/ в лв. 524 585 647 690 777 799

111,64% 101,71% 98,92% 93,04% 84,43% 86,11%

Средна брутна работна заплата на заетите в средното образование

2008 2009 2010 2011 2012 2013
СБРЗ /педагогически кадри/ в лв. 654 658 711 714 723 788
СБРЗ /за страната/ в лв. 524 585 647 690 777 799

124,81% 112,48% 109,89% 103,48% 93,05% 98,62%

Средна брутна работна заплата на педагогическите специалисти



КАКВО Е  УВЕЛИЧЕНИЕТО НА РЗ

2009 2010 2011 2012 2013
за ср. образование 0,61% 8,05% 0,42% 1,26% 8,99%
за страната като цяло 11,64% 10,60% 6,65% 12,61% 2,83%

Увеличение на СБРЗ в процентно изражение

През 2010 г. СБРЗ /за ср. обр./ нараства с 8 % спрямо 2009
г. , което се дължи на включването в ЕРС на средствата по
Националната програма (НЦ) за диференцирано
заплащане.



През 2008 г. СБРЗ на работещите в сектора на
средното образованието (585 лв.) е с 11,5 % по-висока от
СБРЗ за страната (524лв.).

Към 2013 г. съотношението е обърнато.
СБРЗ на заетите в средното образование е с около 14 %
по-ниска от СБРЗ за страната.



През 2008 г. СБРЗ на педагогическите специалисти
(654 лв.) е с около 12 % по-висока от СБРЗ за страната
(524 лв.).

Към 2013 г. съотношението е обърнато.
СБРЗ на педагогическите специалисти е с около 1,5 % по-
ниска от СБРЗ за страната.



ЕРС 2008 – 2014

година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
средства (в лв.) 1211 1288 1305 1350 1385 1494 1574
процентно увеличение 6,36% 1,32% 3,45% 2,59% 7,87% 5,35%

ЕРС  за дете/ученик



СРЕДСТВА ПО ЕРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 
СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 2008-2014

година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
сума в млрд. лв. 1,290 1,383 1,389 1,389 1,425 1,493 1,512
процент на увеличение 7,21% 0,43% 0,00% 2,59% 4,77% 1,27%

Средства по единен разходен стандарт (ЕРС)



НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА СРЕДСТВАТА  ПО ЕРС ЗА ПЕРИОДА  

2015 – 2018

година 2014 2015 2016 2017
сума (млрд. лв.) 1,512 1,784 2,105 2,484
процент на увеличение 18,00% 18,00% 18,00%
необходими средства (млн. лв.) 272 321 379

Увеличение на средства по единен разходен стандарт (ЕРС)



КАКВО ПОКАЗВА НАЦИОНАЛНОТО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СБУ И КНСБ

През 2013 г. СБУ и КНСБ проведоха изследване за
идентифициране на социалните и икономически
последици от въвеждането на системата на делегираните
бюджети (СДБ).

Изследването констатира постигнатото с въвеждането
на системата, но разкри и редица слабости.



ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА 
СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ 

БЮДЖЕТИ

1. Половината от анкетираните директори (52,9%)
получават брутно заплащане до 800 лв., като всеки
четвърти е със заплата до 700 лв.

2. Половината от анкетираните учители (48,8 %)
получават брутно заплащане до 550 лв., като всеки пети
учители е със заплата до 500 лв.



3. Системата на делегираните бюджети доведе до
минимално увеличение на РЗ.

4. Условията на труд не се промениха или показват
тенденция на влошаване.

5. Формите на заплащане не стимулират
професионалното развитие и резултатите от труда на
учителите, което неминуемо се отразява и на качеството
на образователния процес.



6. За директорите – Системата на делегираните бюджети
е преди всичко повишаване на финансовата
автономност на училището, съответно и с увеличаване
на техните отговорности.

7. За учителите – виждат като пряк резултат увеличения
бюджет, но свързват Системата на делегираните
бюджети с превишаване на правомощията на
директорите и допускат, че са възможни финансови
злоупотреби.



8. Не се стимулира квалификацията на учителите и се
спира тяхното кариерно развитие на място.

9. Делегираният бюджет в тези финансови параметри
наруши психоклимата в училище, провокира недоверие
на учителите към директорите, влоши дисциплината и
най-неприятното – направи учителя зависим от
ученика, което доведе до срив на качеството на учебно-
възпитателната дейност.



10. Показателен е и високият процент феминизация на
учителската професия, като това е валидно и за
управленското ниво.

11. Продължава тенденцията на отлив от учителската
професия – под 1% са новопостъпилите учители.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Встрани остава, обаче, въпросът за организацията и

качеството на учебно-възпитателния процес и резултатите
от него. Постигането на значим и устойчив позитивен
ефект от утвърждаването на училищната децентрализация
и повишаване финансовите възможности на училищното
образование следва да се търси именно в посока на
качеството на образованието. Тази връзка следва да бъде
водещия фокус при управлението на образователната
система.



Подкрепяйки горния извод Синдикатът на
българските учители поддържа становище, че
осигуряването на устойчивост в развитието на
образованието, както и осигуряването на качествено и
достъпно за всички образование може да се реализира
единствено при достатъчно и прогресивно финансиране
на системата, както бе представено в по-горните прогнозни
стойности.



Настоящият документ е изготвен по проект BG051PO001-2.1.03  
„Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективно трудово договаряне”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд  на Европейския съюз. КНСБ носи цялата 
отговорност за съдържанието на клипа, и при никакви обстоятелства не 
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 

Агенция по заетостта.
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