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 13.03. – 31.08.2020 г.

Извършените разходи към 31.08.2020 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 6 320 213 лв., от които за сметка на бюджета – 4 200
617 лв.
Общият размер на разходите по бюджета е 4 200 617 лв., като 28 219 лв. са
разходи за сметка на получени дарения от училища, регионални управления на
образованието и звена в системата на образованието. Ведомствените разходи са в
размер на 4 187 262 лв., от които:
1. Разходи за персонал в размер на 1 032 578 лв. Същите включват изплатени от
училищата допълнителни трудови възнаграждения и плащания на образователни
медиатори, социални работници и друг персонал, които по време на обявеното
извънредно положение, оказват подкрепа и съдействие за подобряване на обмена на
информация между учители и родители, а така също предоставят учебни материали на
родителите, които да се използват при самоподготовката и упражненията на децата.
Извършени са плащания и за възнаграждения и осигурителни вноски на учителите,
изготвили и заснели видео уроци, излъчени по БНТ 2 и БНТ 4 за безвъзмездно ползване
от ученици, родители и учители в условията на извънредното положение и на
извънредната епидемична обстановка, поради разпространението на COVID-19.
2. Разходи за издръжка в размер на 3 018 127 лв. Тук се включват разходи за
закупуване на 1 225 броя тестове COVID 19; 700 броя защитни костюми за многократна
употреба, предназначени за медиатори и социални работници при осъществяване на
дейности свързани с подпомагането и посредничеството за интегриране на деца,

ученици и техните родители от уязвими групи при осъществяване процеса на
образование; за дезинфектанти, предпазни маски, ръкавици и термометри; за помпи за
дезинфекция; за изработка, обкантване, доставка и монтаж на преградни стени за гише;
за осигуряване на жестов превод; за изграждане на безжични (тип Wi Fi) зони на
местата с висока концентрация на необхванати ученици в електронно обучение, поради
липса на интернет; за закупуване на дейта карти за социално слаби ученици; за
проектиране и разработка на електронно хранилище – тип библиотека и др.
Министерството на образованието и науката е направило разходи за обновяване на
информационната страница за електронните платформи edu.mon.bg и разработване на
нови функционалности, също така са извършени плащания и за създаване на обща
административна структура за МОН в G Suite for Education, включваща внедряване на
платформата, интеграция към съществуващите профили в @edu.mon.bg, подготовка на
помощни материали за учители, родители и ученици, както и да предостави оперативна
и техническа поддръжка (Help Desk) за потребителите. Направени са разходи и за
извършване на различни изследвания и проучвания относно въздействието на
обучението, провеждано в дистанционни, онлайн-базирани и други неприсъствени
форми, наложило се поради епидемиологичната ситуация в страната във връзка с
Covid-19, върху ефективността на училищното образование, а също така е направено и
проучване на отношението на родителите към образованието на децата в България и
промяна на нагласата на родителите към образованието и образователния процес в
условията на кризата с коронавируса.
С цел превенция и ограничаване от разпространение на COVID – 19 са направени
разходи за предприетите противеепидемични мерки, като е извършена и пълна
дезинфекция на сградата на Министерство на образованието и науката.
3. Разходи за капиталови трансфери в размер на 136 557 лв. С тях са закупени
необходимите технически устройства за осъществяване процеса на дистанционното
обучение и е осъществено финансово подпомагане за нови организационни модели на
обучение, базирани на дигиталните технологии предоставено на 119 СУ „Акад. Михаил
Арнаудов“, 51 СУ „Елисавета Багряна“ и Втора Английска езикова гимназия „Томас
Джеферсън“. Отпуснати са и средства на СУ „Петко Рачов Славейков“ гр. Добрич за
закупуване на компютърна техника във връзка с изискванията на електронното
обучение.

Администрираните разходи по бюджета са в размер на 13 355 лв., като 2 885 лв.
са от получени дарения и включват разходи за стипендии на ученици за преодоляване
на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа им до образование.
Общият размер на разходите за сметка на средства от Европейския съюз са в
размер на 2 091 377 лв. От тях 1 723 626 лв. са направени капиталови разходи за
осигуряване на преносими компютри, необходими на учители и ученици с цел
подпомагане на учебния процес. Сумата от 366 626 лв. е изразходвана за издръжка,
като 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.

