СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ

РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
№

1.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Не приема
Лидия
Димитрова, 1. В §2. да се добавят: т. 3. в чл. 2. ал. 4 да стане ал. 2.
предложен
председател на ОКС на
т. 4. Създава се нова ал. 3. със следния текст:
ието
НУС - Сливен и член на
„(3) Разходите по ал. 1. не се считат за социални и за тях не се
ИС на НУС
Христо
Лесов, дължат осигурителни вноски.”
председател на ОКС на
Основание за предложението ни дават
следните нормативни
НУС - Казанлък и член на
документи,
действащи
в
българската
образователна
система:
ИС на НУС
по електронна поща
1. Закон за предучилищното и училищното образование – член 211 и
член 219, ал. 5.
2. Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. –
член 36.
3. Националния отраслов колективен трудов договор,
сключен на 19.06.2016 г. между МОН, работодателските организации и
синдикатите в образователната система, съгласно чл. 49. от който
работодателите и първостепенните разпоредители с бюджет изплащат
транспортните разходи на пътуващите педагогически специалисти в
размер на 100% от стойността на билетите или на абонаментните карти.

Мотиви

Редът за изчисляване и
внасяне
на
осигурителните вноски
се урежда с други
нормативни актове
(Кодекса за социално
осигуряване
и
Наредбата
за
елементите
на
възнаграждението и за
доходите, върху които
се правят осигурителни
вноски).

Тъй като тези разходи не са възнаграждения, доходи или социални
придобивки, те съвсем справедливо не са включени в нормативните
документи за данъчно или осигурително облагане. Още повече, че
педагогическите специалисти заплащат транспортните си разноски, като
отделят лични средства от работната си заплата и върху нея вече са
начислени и внесени съответни данъци и осигурителни вноски, както от
тях, така и от работодателите. Излиза, че става двойно облагане и се
поставят в неравностойно положение пътуващите педагогически кадри,
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което води до намаляване на реалните им заплати и освен това ощетява
бюджетите на образователните институции в цялата страна, а и
общинските бюджети.
2.

- Цветослава Атанасова - 1. Да се регламентира в Наредбата
технически секретар на ОУ транспортните разходи се облага с данъци.
„Димитър
Талев“,
гр.
Пловдив
по електронна поща

3.

Е.
Колчакова
председател на СО на СБУ
при СУ „Д-р Петър
Берон“, гр. Бобов дол
по електронна поща

1. Възстановяването на транспортните разходи да се прави въз основа на Не приема
подадена декларация от учителя и подпис от директора на училището предложен
(детската градина) с приложена справка от счетоводителя за актуалната ието
цена за билета.

4.

- Тошко Цекин
по електронна поща, в
деловодство на МОН

1. Когато бъде приета новата наредба в преходните и заключителни
разпоредби да се даде гратисен период за вече сключени договори (за
наем) до изтичане на срока на договора или до завършване на учебната
година - заради юридическият документ и за да имаме време да търсим
други варианти за квартири.
2. За учителя, който наема жилище - да има възможност да наема
жилище и в съседно населено място или в Общинския център, като тогава
учителя няма право на транспортни разходи.
3. За учители, чиито семейства са многодетни или приемни - да има
възможност за по-голяма сума на наема.

дали

възстановяването

на Не приема Редът за изчисляване и
предложен внасяне
на
ието
осигурителните вноски
се урежда с други
нормативни актове
(Кодекса за социално
осигуряване
и
Наредбата
за
елементите
на
възнаграждението и за
доходите, върху които
се правят осигурителни
вноски).
Всеки един бюджетен
разход следва да е
удостоверен
с
разходооправдателни
документи
за
извършването му.

Приема
предложен
ието
Заплащането
на
наемите
на
Не приема педагогическите
предложен специалисти
не
е
ието
социална мярка, а е
Не приема възможност
за
предложен създаване на условия за
ието
осигуряване
на
квалифицирани
педагогически
специалисти от други
населени места.
2

