Изменен и допълнен със Заповед
№ PД 01/153 от 12.02.2008 г. на
министъра на труда и
социалната политика

Проект „Учители за извънкласни занимания и ваканция”
І. НЕОБХОДИМОСТ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Основни цели на социалната политика на правителството на Република България
са борбата с бедността, намаляването на безработицата и подобряване на качеството на
живот на българските граждани. Във връзка с провеждането на реформата в
образованието и актуализирането на структурата на мрежата от училища рязко нараства
броят на безработните учители. Осигуряването на заетост на тази група
висококвалифицирани специалисти е проблем, нуждаещ се от своевременни
нетрадиционни решения и разкриване на възможности за използване на техните знания
и умения, без да се налагат промени в професионалната им насоченост. Освен това,
нараства необходимостта от допълнителна работа с деца от етнически групи, в подкрепа
на интеграцията им в образователния процес. За целта се налага включване в проекта и
на помощници на учителите. Тяхната роля в училището е да осъществяват контакт
между общността, родители, учители, да мотивират децата в училище и да ги
подпомагат при самоподготовката. Заетостта на родителите и липсата на контрол върху
децата и учениците през ваканциите често са причина за злополуки и
противообществени прояви.
Същевременно за подобряване на баланса между трудовия и семейния живот
нараства необходимостта от предлагане на допълнителни услуги на учениците, които да
допълват грижите на родителите. Ето защо предоставянето на възможност за обучение и
заетост на безработни учители със специалност предучилищна и начална педагогика,
учители по физическа култура и спортни педагози (треньори, лечебна физическа култура
и др.) и на помощници на учителя, ще има както социален, така и превантивен ефект.
Действията, подпомагащи учебния процес ще допринесат за подобряване на
успеваемостта на учениците. Пътуването, пребиваването, организирането на подходящи
занимания, свързани с активния отдих (спортно-развлекателни дейности) на учениците,
ще запълни с творчески занимания ваканционните им дни.
През м. април 2004 г. в гр. Дъблин, Ирландия беше подписана Европейската
харта за пътна безопасност. Целта на Хартата е да интегрира гражданското общество в
усилията да се постигне целта на Европейския съюз за намаляване наполовина на
смъртните случаи при инциденти на пътя до 2010 г.
Реализацията на този проект е свързана и с подпомагане възпитанието и
обучението по безопасност на движението по пътищата на ученици от I до V клас, които
са в най-голям риск от пътна злополука. Катастрофите по пътищата водят след себе си
огромни социални и икономически загуби за обществото. Националната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на република България за
периода 2007-2010 г., приета от Министерския съвет на 28.12.2006 г., цели постоянното
ограничаване на броя на пътнотранспортните произшествия и към края на 2010 г. броят

на ранените да бъде намален до 25 % спрямо средните показатели за периода 2002 –
2005 г. За безопасно поведение на учениците от първи до пети клас в пътното движение
и осигуряване на безпрепятственото им придвижване от дома до училището и обратно в
пиковите моменти на деня, по предложение на Синдиката на българските учители, се
предвиждат дейности в рамките на настоящия Проект.
ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
1. Основна цел на Проекта
Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на:
- безработни учители, спортни деятели, помощници на учителя и други
безработни лица, в дейности свързани с активния отдих на учениците, организирането
на извънкласни занимания и подпомагането на учителите при провеждане на учебния
процес в училищата;
- безработни лица, освободени от системата на Министерство на вътрешните
работи и Министерство на отбраната, в дейности за осигуряване безопасно движение на
учениците.
2. Непосредствени цели на Проекта
2.1. Осигуряване на заетост за безработни, регистрирани в дирекциите „Бюро по
труда” (ДБТ).
2.2. Осигуряване на качествено нов начин за организиране и провеждане на
краткотрайния и дълготраен отдих на учениците.
2.3. Организиране на извънкласни занимания, свързани с учебния процес.
2.4. Изграждане на пътно-транспортна култура на учениците, която да бъде
фактор за тяхната добра дисциплина и поведение в пътното движение.
2.5. Намаляване на пътнотранспортните произшествия с ученици.
III. ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
1. Обект на Проекта
Безработни учители, регистрирани в ДБТ, с квалификация предучилищна и
начална училищна педагогика с добра двигателна (физическа) култура.
Безработни специалисти, регистрирани в ДБТ, със спортни специалности.
Безработни с учителска правоспособност, регистрирани в ДБТ.
Безработни специалисти със средно образование или придобили трета степен на
професионална квалификация за дейността „помощник на учителя”.
Безработни лица, от гр. София и гр. Варна, в т.ч. освободени от системата на МВР
или МО, с изключение на дисциплинарно уволнените.

2. Обхват на Проекта
Проектът ще се реализира на територията на цялата страна, с изключение на
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дейностите по безопасност на движението по пътищата на учениците, които стартират
пилотно в градовете София и Варна.
3. Работодатели по Проекта :
- държавни и общински училища от системата на народната просвета;
- общински администрации.
4. Ред и условия за реализация
4.1. Проектът е разработен на основание чл. 31, ал. 1 от ЗНЗ и се финансира от
държавния бюджет.
4.2. Разпределението на включените в Проекта учители, спортни деятели и лица
за дейността „помощник на учителя” се извършва според потребностите на
училищата и общинските администрации от областните експерти към
Държавната агенция за младежта и спорта, съвместно с Регионалните
инспекторати към Министерство на образованието и науката.
4.3. Подборът на безработните лица за дейности по Проекта, свързани с
активния отдих на учениците се извършва от ДБТ, съвместно с областните
експерти към Държавната агенция за младежта и спорта.
4.4. Подборът на безработните лица от системата на МО и МВР се извършва от
ДБТ на територията на гр. София и гр. Варна, със съдействието на
Националния съюз „Безопасност и охрана”.
4.5. Безработните лица, включени в този Проект се назначават в държавни или в
общински училища от системата на народната просвета, както и в общински
администрации. Трудовите им правоотношения се уреждат по Кодекса на
труда.
4.6. Работодателите, наели безработни лица по Проекта, осигуряват
организационните и правни условия за работа с децата - график на работното
време, вид на ангажираността на учителя при работа с деца. При наемане на
лица, извършващи дейности, свързани с ученическия отдих и туризъм се
съблюдават изискванията на Наредба № 2 на Министерство на
образованието и науката за организиране и провеждане на детски и
ученически отдих и туризъм (обн., ДВ, бр. 43 от 1997, последно изм. и доп.
ДВ бр. 24 от 21.03.2006 г.).
4.7. Включените безработни лица по Проекта се назначават за срок до 12 месеца.
4.8. От Държавния бюджет се субсидират средствата за трудово
възнаграждение, в размер ежегодно определян с Националния план за
действие по заетостта и дължимите вноски за сметка на работодателя,
описани подробно в т. VІI на настоящия Проект.
IV. ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТА
Законосъобразност и нормативна обоснованост - Проектът е разработен на
основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта и в изпълнение на чл.
16, т.т. 1 и 2 от него, както и Наредба № 2 на Министерство на образованието
и науката за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и
туризъм;
Прозрачност и гласност- ангажиране в реализацията на Проекта на различни
управленски, икономически и обществени структури;
Ресурсна осигуреност – финансиране от Държавния бюджет;
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Недопускане на дискриминация, основана на възраст, религиозни убеждения,
етническа и политическа принадлежност;
Равни възможности на мъжете и жените за участие;
Социално партньорство и сътрудничество за постигане на целите на Проекта.
V. ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Установяване на конкретните потребности от учители, помощници на учители
и специалисти по общини.
2. Установяване на потребности от безработни лица на територията на гр. Варна
и гр. София, освободени от системата на МВР и МО.
3. Подбор на безработни лица за включване в Проекта.
4. Сключване на трудови договори за осигуряване на заетост на включените в
Проекта безработни лица.
5. Провеждане на непрекъснат мониторинг и контрол по изпълнението на
Проекта.
VІ. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
1. Министерство на труда и социалната политика
y Министърът на труда и социалната политика утвърждава Проекта съгласно
чл. 31 ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта;
y Осъществява общата координация и контрол по изпълнението на Проекта;
y Осигурява необходимите средства за финансиране на Проекта съгласно
Националния план за действие по заетостта;
y Министърът на труда и социалната политика при необходимост утвърждава
промени в Проекта;
y Популяризира Проекта.
2. Агенция по заетостта
y Оказва методическо ръководство, извършва общата координация и
организация за реализиране на Проекта;
y Разпределя средствата, необходими за реализацията на Проекта;
y Осъществява мониторинг на изпълнението на Проекта, изготвя периодични
отчети за изпълнението на Проекта;
y Осъществява общия контрол по изпълнението на Проекта;
y Популяризира Проекта.
Дирекции „Регионална служба по заетостта”
y Оказват методическа помощ и съдействие на дирекциите „Бюро по труда” по
изпълнението на Проекта;
y Координират връзките между отговорните институции по Проекта на
регионално ниво;
y Превеждат необходимите средства по сключените договори между
дирекциите „Бюро по труда” и работодателите.
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Дирекции „Бюро по труда”
y Идентифицират регистрираните безработни лица и извършват подбор
включването им в Проекта;
y Сключват договор за съвместна дейност с работодателите за предоставяне
средства за устроените на работа по Проекта лица;
y Контролират работодателите и назначените лица за спазване условията
договора по Проекта;
y Заявяват в дирекциите „Регионална служба по заетостта” потребностите
средства, необходими за изпълнение на Проекта.
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3. Регионални инспекторати по образованието
Определят потребностите от учители за организиране на ваканцията и отдиха
на учениците, както и извънкласните занимания;
Участват в разпределението на включените в Проекта учители и спортни
деятели според потребностите на училищата и общинските администрации;
Оказват съдействие на работодателите при разработване на длъжностната
характеристика на назначените по Проекта;
Популяризират Проекта.
4. Държавна агенция за младежта и спорта
Участва в разпределението на включените в Проекта учители и спортни
деятели според потребностите на училищата и общинските администрации;
Участва в популяризирането, контрола и координацията по изпълнението на
Проекта.
5. Синдикат на българските учители
y Оказва съдействие за популяризиране на целите на Проекта и за реализацията
му;
y Оказва съдействие на ДБТ при идентифицирането и подбора на безработните,
обект на Проекта.
6. Национален съюз „Безопасност и охрана”
y Оказва съдействие за популяризиране на Проекта и за реализацията му;
y Оказва съдействие на ДБТ при подбора на безработните лица от системата на
МО и МВР, които ще подпомагат безопасното преминаване на учениците по
улиците и кръстовищата в близост до училищата;
y Осигурява светлоотразителни жилетки и палки с надпис “Внимание деца” за
лицата, които ще осигуряват безопасността на децата.
7.

Работодатели по Проекта
y Съвместно с Регионалния инспекторат на МОН изготвят предложение - заявка
за необходимия брой лица за включване в Проекта и я представят в ДБТ;
y Разкриват работните места и сключват договори за съвместна дейност с ДБТ
за предоставяне на средства по Проекта;
y Осигуряват необходимите условия за работа на разкритите работни места;
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y Сключват индивидуални трудови договори в съответствие с разпоредбите на
Кодекса на труда с безработните лица, насочени от ДБТ и ги назначават на
длъжност в съответствие с тяхната квалификация за срок до 12 месеца;
y Изготвят длъжностна характеристика на назначените лица съгласно чл. 127,
ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда и я съгласуват с Регионалния инспекторат на
МОН;
y Изплащат трудовите възнаграждения на наетите по Проекта лица за
отработеното време, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Осигуряват наетите по Проекта лица, в съответствие с КСО и Закона за
здравното осигуряване;
y Изготвят необходимата информация, свързана с реализацията на Проекта.
VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА
1. Министерството на труда и социалната политика чрез средствата за активна
политика, осигурявани от Държавния бюджет и планирани за реализация на Проекта
съгласно Националния план за действие по заетостта, финансира изпълнението на
Проекта, както следва:
За всяко наето на работа лице за период до 12 месеца се предоставят средства за:
1.1.
Трудово възнаграждение при пълно работно време в размер на 350 лв. за
безработните учители с висше образование и 220 лв. за другите лица наети
по Проекта.
1.2.
Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в
Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху
средствата по т. 1.1.
1.3.
Възнаграждение за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса
на труда.
1.4.
Възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
1.5.
Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО:
„Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална
болест”, „Пенсии”, фонд „Безработица”, за фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, като същите се начисляват върху сумата от средствата
по т.т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, но върху не по-малко от съответния минимален
осигурителен доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Работодателите осигуряват финансови средства за всички задължителни
плащания по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане, както и за
осигуровките върху тях, които не се поемат от Държавния бюджет.
3. Националният съюз „Безопасност и охрана” осигурява средствата за
светлоотразителни жилетки и палки с надпис “Внимание деца” за лицата, които ще
осигуряват безопасността на децата.

VІІI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА
Проектът се реализира до края на 2008 г.

6

Дейностите по безопасност на движението по пътищата на учениците се
реализират в рамките на учебната година и стартират от 15.09.2007 г.
ІХ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Осигуряване на продължаваща заетост от 2007 г. на 216 лица и включване през
2008 г. на нови 80 безработни лица.
Х. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
В хода на реализацията на Проекта, съгласно описаните функции на участниците,
ще се осъществява:
Системна отчетност на изпълнението на Проекта по отношение на
разходването на средства и на резултатите от реализацията;
Контрол върху изпълнението на дейностите по проекта, разпределението и
разходването на средствата;
Събиране на информация и анализ по определени основни индикатори за
ефективността на Проекта.
Обратна връзка – информацията от отчетите се използва от участващите
институции в Проекта за корекции в механизма и обхвата с цел постигане на
максимална ефективност.
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РАЗХОДИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И ВАКАНЦИЯ”
през 2008 г.

Брой лица

Трудово възнаграждение и
дължими осигурителни вноски средства от ДБ (лв.)

Продължаваща заетост

216

621 691

Нововключени лица

80

310 320

ОБЩО

296

932 011
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