ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19 И ЛЕЧЕНИЕТО
МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.08.2021 г.

Извършените разходи към 31.08.2021 г. от Министерство на образованието и науката
и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID – 19 и лечението
му са в общ размер на 60 074 071 лв.
Ведомствените разходи са в размер на 60 071 868 лв., от които:
1.

Разходите за персонал са в размер на 1 251 818 лв. От тях 200 989 лв.

изплатени от училищата допълнителни трудови възнаграждения и плащания на
образователни

медиатори, социални

работници, както

и

допълнително трудово

възнаграждение на педагогическите специалисти за работа в електронна среда и за
допълнително обучение на ученици, съгласно Анекс към КТД за системата на
предучилищното и училищното образование от 08.12.2020 г. Разходваните средства за
увеличение на възнагражденията на служители от регионалните управления на
образованието с 15%, за дейности пряко свързани с предотвратяване на разпространението
и/или ограничаване на последиците от COVID-19 са в размер на 1 050 829 лв.
2.

Разходите за издръжка са в размер на 528 288 лв., от които 10 568 лв. са за

сметка на получени дарения. С цел превенция и ограничаване от разпространение на
COVID – 19 са направени разходи за закупуване на дезинфектанти (лични и за
помещенията), предпазни маски, ръкавици и термометри. Включени са и разходи за
дезинфекция

на

работните

помещения

в

училища,

регионални

управления

на

образованието и звена в системата на образованието, както и за пълна дезинфекция на
сградата на Министерство на образованието и науката. По договор с фондация „Институт
за изследвания в образованието“ са извършени разходи за осъществяване на оценка на

последствията за учебния процес, учениците и учителите от обучението от разстояние в
електронна среда през учебната 2020/2021 г.
3. Разходите за придобиване на нефинансови активи са в размер на 62 089 лв., от
които 2 239 лв. са за сметка на получени дарения. Включени са разходи за закупени
дезинфекциращи UV-C уреди за пречистване на въздух и необходими технически
устройства за осъществяване процеса на дистанционното обучение.
Администрираните разходи по бюджета са в размер на 2 203 лв., като включват
разходи за стипендии на ученици за преодоляване на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа им до образование. Предоставена е и еднократна финансова подкрепа
на деца на починали родители - педагогически специалисти, вследствие на COVID-19.
Общият размер на разходите за сметка на средства от Европейския съюз са в размер
на 58 229 673 лв., от тях 58 218 829 лв. са средства за закупени от Министерството на
образованието и науката лаптопи и таблети по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен
достъп до училищно образование в условията на кризи“ на ОП НОИР, с които ще се
осигури възможност за провеждане на дистанционно обучение в системата на
образованието в условията на пандемията от COVID-19. Сумата от 10 844 лв. е
изразходвана за възнаграждения и издръжка, която включва разходи за осигуряване на
интернет достъп, необходим за нормалното провеждане на дистанционното обучение,
закупуване на материали и консумативи за дезинфекция от Изпълнителна агенция
"Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Център за
развитие на човешките ресурси, с оглед превенция на заразата с COVID – 19.

