РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
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Арбитражната комисия в арбитражно заседание на шестнадесети
декември две хиляди и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙНА СЕРБЕЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯНА
БЪРКАШКА
ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА
ИВАН СОТИРОВ
ЕМИЛ МИНГОВ

при секретар

МИГЛЕНА КИСЬОВА

и с участието
изслуша докладваното

от арбитъра
ЕМИЛ МИНГОВ
арбитр. дело NQ1 12004.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 6 - 8 от ЗУКТС по повод на
колективен трудов спор между Министерството на науката и образованието
IMOH/, представлявано от главния секретар Димитър Танев и синдикалните
организации
в образованието
Синдикат
на българските
учители,
представляван от г-жа ЯнкаТакева, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа,
представляван от г-н Крум Крумов и Независим учителски синдикат към КНСБ,
представляван от г-н Аспарух Томов.
В искането си страните - МОН и синдикалните организации, желаят
арбитражната комисия да се произнесе относно спорните въпроси, а именно:
1. Да се увеличат работните заплати на заетите в средното образование
от 01.10.2004 г. с 1О процента;
2. Да се отделят за нуждите на средното образование 6% от вътрешния
брутен продукт на страната за 2005 г.;
З. Да се отделят 0.8 % от годишните средства за работна заплата за
квалификация на учителите, считано от началото на 2005 г.;
4. Допълнителното възнаграждение за продължителна работа да бъде в
размер на 1% от основното трудово възнаграждение, считано от 01.01.2005 г.:
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5. Стриктно да се спазват всички договорености на Колективния
договор за отрасъл "Средно образование" от 01.06.2005 г.

трудов

Министерството на образование е дало становище, че такива средства не
могат да бъдат осигурени, тъй като се определят не от мон, а от Народното
събрание с държавния бюджет. Счита, че по отношение на сключения КТД
министерството на образованието
не е констатирало допуснато от него
нарушение.
След
проверка
на
допустимостта
на
направените
искания
и
необходимостта те да бъдат уточнени, синдикалните организации с молба Bx.NQ
9106/14 от 29.11.2004 г. са внесли уточнения както следва:
1Ло искането за 1О % увеличение на работните заплати на заетите в
средното образование от 01.10.2004 Г., Министерството на образованието и
науката да внесе искане в Министерския съвет за вземане на решение,
осигуряващо средствата за увеличаване на работните заплати на работещите в
сферата на средното образование.
2. По искането за отделяне на средства в размер на 6% от БВП на
страната за 2005г., за средното образование, правим следното уточнение: мон
да внесе в Министерския съвет искане за следното: Министерския съвет, като
вносител на Законопроекта на Закона за държавния бюджет за 2005 Г., да
внесе в Народното събрание предложение за изменение на Законопроекта
между двете четения, по реда на Правилника за работа на Народното
събрание, чрез което изменение да бъдат осигурени исканите средства.
ЗЛо искането за определяне на допълнително трудово възнаграждение за
продължителна работа на заетите в средното образование в размер на 1% от
основното им трудово възнаграждение, правим следното уточнение: мон да
внесе искане до министъра на финансите (съгласно чл.15, ал. 2 КТД в отрасъл
"Средно
образование")
за
определяне
на
допълнително
трудово
възнаграждение за продължителна работа на заетите в средното образование,
в размер на 1% от основното им трудово възнаграждение.
4Ло искането за осигуряване на средства за квалификация на учителите в
средното образование, в размер на 0.8% от годишните средства за работна
заплата, от началото на 2005 г. правим следното уточнение: МОН, в
съответствие с договореностите по чл. 5, ал. 2 от КТД за отрасъл "Средно
образование" да подготви до 01.01.2005 г. и въведе Програма за разходване на
не по-малко от 0.8% от годишните средства за работна заплата, за
квалификация, преквалификация
и професионално развитие на кадрите в
средното образование.
В заседанието
на арбитражния орган на 30.11.2004 г. страните са
постигнали съгласие и са сключили споразумение по т. 3 и четвърта по
предявените искания със следното съдържание:
1. Министерство на образованието и науката поема задължение да
внесе в Министерство на финансите до 03.12.2004 г. искане за
определяне
на допълнително
възнаграждение
за прослужено
време в размер 1 на сто, съгласно искане по т. 3.
2. До 01.01.2005г. Министерство на образованието и науката поема
задължението да разработи съвместно със социалните партньори
програма за личностно развитие и професионална квалификация
на учителите при условията на чл.18, ал. 2 от Колективния трудов
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договор за отрасъл "Средно образование" и във връзка с искане по
тА
Арбитражния орган счита, че така сключеното и утвърдено Споразумението
решава тези спорни ВЪПРОСИ,порадикоето смята за приключен спора по тях.
Арбитражната комисия обсъди доводите на страните по останалите
спорни въпроси и прие за установено следното:
Спорни продължават да бъдат исканията на синдикалните организации,
свързани с настояването
МОН да внесе в Министерския съвет искане за
промяна на законопроекта на Закона за държавния бюджет за 2005 Г., с което
да се стигне до увеличаване на средствата за образование в размер на 6 % от
БВП на страната за 2005 Г., както и това -Министерство на образованието и
науката да внесе искане в Министерския съвет за вземане на решение,
осигуряващо средствата за 10-процентно увеличение на работните заплати на
работещите в сферата на средното образование.
Решаващият орган смята, че първото искане е недопустимо и следва да се
остави без разглеждане. Това е така, защото съгласно Правилника за
организацията и дейността на НС, промени в приетия на първо гласуване
закон могат да се правят между двете гласувания. На настоящия етап вече е в
ход процедура по приемане на Закон за държавния бюджет за 2005 г. на второ
гласуване, което обстоятелство прави невъзможно поставянето на разглеждане
на подобно искане.
Не така стои въпросът по отношение претенцията
Министерство на
образованието и науката да внесе искане в Министерски съвет за осигуряване
средствата за увеличаване на работните заплати на работещите в сферата на
средното образование. Предвид на приетото и внесено от МС в Народното
събрание искане за предоставяне в държавния бюджет на допълнителни
средства за образование, осигурени от увеличената събираемост на приходите
в него, на Министерството
на образованието
ще бъдат предоставени
значителни средства. В проекта за държавен бюджет тези средства не са
разпределени по пера, за което арбитражният орган направи нарочна справка в
бюджетната
комисия
на НС. Разходването
им ще бъде определено
впоследствие за повишаване на качеството на образованието. В зависимост от
постигнатите договорености
възможно е да се отделят и средства за
увеличаване на работните заплати на работещите в средното образование,
което става
по решение на МС. Следователно
не съществуват пречки
министърът на образоването и науката да направи искане пред МС в горния
смисъл, произтичащо от предоставеното му правомощие в Устройствения
правилник на МС и на неговата администрация.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от
Устройствения правилник на МС, министрите внасят за разглеждане от
Министерския съвет всички въпроси от ръководената
от тях сфера на
обществения живот, за които нямат самостоятелна компетентност за решаване.
Тава се отнася и за министърът на образованието и науката при решаване на
въпросите за заплащане на работещите в сферата на средното образование.
Така че министърът на образованието и науката е компетентният орган да
внесе подобно искане,
което да бъде в съответствие с разглежданата
претенция на синдикалните организации. Предвид на това арбитражният орган
смята, че направеното искане е основателно. Отделен е въпросът за неговия
размер, който зависи от частта на неусвоените средства, по начало определени
за подобряване на материално - техническата база. Конкретният размер на
увеличението следва да бъде определен между министъра на образованието и
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науката и синдикалните организации - страна по спора. По такъв начин
целевите допълнителни
средства ще бъдат използвани
за повишаване
качеството на образованието
не само чрез подобряване
на материално
техническата база, но и чрез инвестиране в човешкия фактор. А това е и в
съответствие с постигнатите договорености в чл. 15 от КТД, съгласно който
равнищата на заплащане на труда на учителите става със споразумения.
Воден от гореизложеното и съгласно чл. 7, ал. 2 ЗУКТС арбитражната
комисия

РЕШ

И:

УВАЖАВА искането на синдикалните
организации
в образованиетоСиндикат на българските учители, представляван
от г-жа Янка Такева,
Синдикат "Образование" към кт "Подкрепа, представляван от г-н Крум Крумов и
Независим учителски синдикат към КНСБ, представляван от г-н Аспарух Томов,
като ЗАДЪЛЖАВА министърът на образованието и науката, в рамките на
разполагаемите и предоставени допълнителни средства и направените разчети
за тяхното изразходване по предназначение, да внесе в Министерски съвет на
Република България искане за увеличаване
на работните
заплати на
работещите в средното образование. Определянето на конкретния размер на
средствата за увеличение на работните заплати да стане съгласувано със
синдикалните организации - страна по спора.
Внасянето на искането да стане не по - късно от датата на изясняване на
разполагаемата част от допълнително предоставените с държавния бюджет
средства, стоящи извън средствата за подобряване
на
материалнотехническата база.
ОСТАВЯ без разглеждане като недопустимо искането на синдикалните
организации в образованието,
министърът на образованието да внесе в
Министерски съвет между двете четения на Законопроекта за държавния
бюджет за 2005 г искане за неговото изменение за допълнителни средства за
средното образование в размер на 6% от БВП на страната за 2005 г. и
прекратява производството по делото в тази част.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Председател:

.
/С. Сербезова/

Членове:
1. Мариана Бъркашка
2. Веселина Тенева
З. Иван Сотиров
4. Емил Мингов
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