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Достойни учители в Оброчище стоически понасят негативи 
и си вършат съвестно работата

Дo министъра на МОН  г-н  Николай Денков
       Председателя на КОН към НС г-жа  Ирена Анастасова
       Председателя  на  СБУ към КНСБ г-жа  Янка Такева

   Копие до:
      Кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов
      Началника на РУО Добрич г-жа Светлана Василева
      Председателя на ОБКС на СБУ г-жа Павлина Димова

ОТВОРЕНО ПИСМО
от учители, служители, родители и общественост

СУ”Христо Смирненски” с.Оброчище, общ.Балчик, обл.Добрич

ОТНОСНО: Тежкото финансово положение на училището, липса на 
разбиране и подкрепа от местни институции и съдебни дела с г-жа 

Росица Тодорова – бивш директор на СУ „Христо Смирненски”.

Уважаеми   г-н Денков,
Уважаема г-жо Анастасова,
Уважаема г-жо Такева,

Обръщаме се към Вас, 
водени от чувството  на 
болка от незаслужената 
съдба на едно училище с 
дългогодишна история и 
авторитет в образовател-
ната система. Безпомощ-
ност и възмущение се таи 
в душата на всеки учител, 
родител и общественик от 
бездействието, равноду-
шието и безнаказаността. 
В продължение на 3 го-
дини непрекъснато ин-
формираме институциите, 
депутати от управляващи 
партии чрез писма, жал-
би, срещи, разговори за 
авторитарния режим на 
управление на бившия 
директор на училището 
- г-жа Росица Тодорова 
Койнова и за липсата на 
средства за ОВП в учили-
ще. 
Години наред учителите 
са ощетявани чрез не-
ритмично изплащане на 
РЗ, лекторски възнаграж-
дения и допълнителни 
трудови възнаграждения 
по КТД, средства за ква-
лификационна дейност и 
др.  Оправданията на ди-
ректора бяха, че Община 
Балчик има субективно 
отношение  и ни ощетя-
ва финансово. Учители  
бяха принуждавани да се 
отказват с декларации от 
изплащане на лекторски 
часове. Моделът на упра-
вление доведе до тежка 
финансова криза в учили-
щето, а директорът беше в 
трайни болнични и отпус-
ки по време на учебната 
година.
За да не бъдем голослов-
ни изброяваме някои на-
рушения:
1. Непрозрачност при из-
разходване на  бюджетни 
средства-липса на три-
месечни и годишни отче-
ти, не се свиква редовно 
Общо събрание.
2. Училищните земи (120 
декара) са отдадени под 
наем, чрез сключен до-
говор, за който счетово-
дителят и колективът не 
е информиран. Рентата 
не постъпва по сметка 
на училището. С поста-
новление на прокурор от 
РП-Балчик е образувано 
досъдебно производство 
и след проверка на Иконо-
мическа полиция сумата е  
донесена на ръка и внесе-
на с ПКО в касата на учи-
лището.
3. В помощ на бивш уче-
ник от училището, който 
след злополука е парали-
зиран в инвалидна колич-

ка, е събрана  сумата от 
4004 лева, която е тряб-
вало да бъде предадена 
на близките.  Директорът 
на училището не внася 
сумата по сметката на 
пострадалото дете за ле-
чението му. След около 
година близки на момче-
то споделят в социалните 
мрежи, че знаят за събра-
ните средства, но те не са 
ги получили. Всеобщото 
възмущение кара г-жа Ро-
сица Тодорова Койнова да 
внесе по сметката парите.
4. Финансова проверка 
от Община Балчик, по 
сигнал, установява лип-
са на 25183 лв. от касата 
на училището и фалшиви 
командировъчни на двама 
учители. По сведение на 
общината, материалите 
са предадени на прокура-
турата.
5. Всяка година по ПМС 
за подпомагане дейност-
ите по ФВС се отпускат 
по три лева на ученик за 
спортни цели (около 900 
лв.). Липсва прозрачност 
при усвояването на тези 
средства и не се използ-
ват по предназначение. 
От учениците се събират 
пари за листи, марке-
ри, бои за боядисване на 
класни стаи и щори.
6. Необезпеченост на 
учебната  практика в ку-
линарен кабинет. Липсват 
продукти и консумативи, 
в резултат на което уче-
ниците нямат възможност 
да  провеждат нормална 
учебна практика по  спе-
циалността  ,,Готвач”.
7. По време на платен от-
пуск и болничен, в рамки-
те на учебната година, ди-
ректорът издава заповеди 
с негово име и подпис.
8. На учениците от ХІІ 
клас (проф. „Готвач“) не е 
осигурена възможност за 
провеждане на учебна и 
производствена практика 
през учебната година.
9. Неправомерно уволне-
ният учител Галин Желяз-
ков води достойна борба 
в съда и доказа своята 
правота. Той повтори пуб-
лично оповестените от 
Кмета на гр. Балчик думи, 
че г-жа Росица Тодорова 
Койнова е „крадла”. Въз 
основа на съдебни дела  
г-н Желязков доказа пра-
вотата на думите си и бе 
възстановен на работа.
10. През месец ав-
густ 2020 г. Росица То-
дорова Койнова, като 
директор на училището,  
по време на отпуск  и с 

чуждо ЕГН,  сключва до-
говор с мобилния мрежов 
оператор А1. Избраният 
от нея абонаментен план 
е на стойност почти 3 000 
лв. на месец, което  утеж-
нява училищния бюджет и 
до днес.
11. За защита на личните 
си интереси, във връзка 
със съдебни дела, г-жа 
Росица Койнова сключва 
договор с абонамент за 
непрекъснати адвокатски 
услуги с кантора. Раз-
плащането е с бюджетни 
средства на училището.
12. По жалби, мотивирани 
искания и отворени писма 
на колеги, бе направена 
проверка  от експерти на 
МОН през месец септем-
ври 2020 г. Резултатите не 
учудиха  никого. В Докла-
да от проверката на МОН 
до  г-н Жоро Тошков /
бивш Началник на РУО 
Добрич /е  посочен бю-
джетен дефицит от 128 
000 лева, неправомерно 
изразходване на  публич-
ни финанси, сключване 
на неизгодни договори, 
неправомерни уволнения 
и съкращения, сключване 
на договори единствено с 
подпис на директор, без 
подпис на счетоводител, 
липса на прозрачност в 
управлението и др. Това 
са нарушения, недопус-
тими за един директор. 
Недопустими са и пос-
ледвалите  наказания, 
които омаловажават го-
репосочените нарушения. 
За същите г-жа Росица 
Койнова получава от РУО 
Добрич дисциплинарно 
наказание „Предупрежде-
ние за уволнение“.
        Финансовата „дупка“ 
е огромна за училището. 
Новопостъпилият ди-
ректор писа докладни до 
Община Балчик за отпус-
кане на безлихвен банков 
заем. Такова писмо напи-
са и г-жа Янка Такева до 
Община Балчик, но уви. 
Финансовата година при-
ключи с огромен дефицит 
и учителите получиха де-
кемврийските си заплати 
през януари следващата 
календарна година. С този 
дефицит  приключихме и 
2021 г., като отново учите-
лите останаха без заплати.
Г-жа Тодорова продъл-
жава да не се появява на 
работа в продължение 
на 5 месеца, като редува 
голямо количество бол-
нични и отпуски, за да се 
укрива при проверките от 
“ Икономическа полиция“ 

на МВР и Инспекция по 
труда.
Без да вземе  предвид на-
рушенията, посочени в 
доклада на експертите на 
МОН, началникът на РУО 
/непосредствено преди 
пенсиониране/ изготвя За-
повед за дисциплинарно 
уволнение на г-жа Росица 
Тодорова Койнова, в която 
услужливо „греши“ осно-
ванията за прекратяване 
на трудовото правоотно-
шение. В заповедта  не 
е цитирано нито едно от 
установените нарушения 
в Доклада на МОН, „сгре-
шен”  е посоченият  чл.75  
от ЗПУО и е цитирана не-
съществуваща Заповед на 
МОН за учебния план на 
професията „Готвач”, спе-
циалност „Производство 
на кулинарни изделия и 
напитки.”
В резултат  на тези „тех-
нически грешки“ при 
изготвяне на Заповедта 
за дисциплинарно увол-
нение, допуснати от бив-
шия Началник на РУО 
Добрич и юриста   г-н Га-
лин Господинов /сегашен 
областен управител на 
гр. Добрич/, г-жа  Росица 
Тодорова Койнова завеж-
да съдебен иск срещу СУ 
„Христо Смирненски” за 
неправомерно дисципли-
нарно уволнение, възста-
новяване на работа и обез-
щетение в размер на 13 
800 лв. На едно от съдеб-
ните заседания г-н Жоро 
Тошков – бивш Началник 
на РУО заяви пред съда, 
че не си спомня и няма ло-
гично обяснение за допус-
натите от него „грешки” 
при изготвяне на Запове-
дта за уволнение. Според 
съдебното решение на 
Районен съд гр.Балчик тя 
е възстановена  на рабо-
та, като трябва да и бъде 
изплатено  от бюджета на 
училището обезщетение в 
размер на 13 800 лв.            
Към момента бившият 
директор г-жа Койнова 
пише жалби до всички 
инстанции–РУО Добрич, 
Инспекция по труда, РЗИ 
Добрич, РПУ Албена. В 
резултат на това учили-
щето е обект на проверки. 
Това нарушава микрокли-
мата в училище и влияе 
върху авторитета на ин-
ституцията. Познавайки 
властния и отмъстителен 
нрав на г-жа Койнова, 
всеки учител очаква със 
свито сърце нови атаки и 
уволнения. 
Целта на писмото ни е 

да ви информираме за 
безизходицата, в която се 
намира училището ни. До 
момента не сме получили 
помощ от никого. Достой-
ни учители стоически по-
насят негативи и си вър-
шат съвестно работата. 
Уважаваме законността и 
морала и се надяваме на 
непримиримост и нулева 
толерантност към непра-
вомерното изразходване 
на публичните финанси и 
разкриване на допуснати-
те нарушения. Тези дейст-
вия са в правомощията на 
Кмета на Община Бал-
чик, Началника на РУО, 
Икономическа полиция и 
Прокуратура.
Вярваме, че ще погледне-
те отговорно на нашия 
призив и заедно ще вър-
нем вярата на учители, 
родители и общественост, 
че живеем в правова дър-
жава.
Прилагаме следните доку-
менти в подкрепа на горе-
посочените твърдения:
1. Заповед № РД 09-
2296/11.09.2020 г. на Ми-
нистъра на образованието 
за извършване на провер-
ка в СУ „Хр.Смирненски” 
с.Оброчище                       - 
1бр.
2. Констативен прото-
кол  с наш вх.№ РД 01-
1-86/21.09.2020 г. от г-н 
Стамен Стоев –началник 
отдел „АПФСИО” в РУО 
Добрич                                        - 
1 бр.
3. Доклад с вх.№ РД-
35-15/21.09.2020 г. от 
г-н Стамен Стоев –на-
чалник отдел „АПФ-
СИО” в РУО Добрич                                                                   
- 1 бр.
4. Доклад с вх. РД-21-

462/03.11.2020 г.за извър-
шена проверка от експер-
ти на МОН в СУ „Христо 
Смирненски” с.Оброчище 
през м.септември 2020 г.     
- 1 бр.
5. Заповед № РД-08-
1/04.06.2019 г. на Начал-
ника на РУО  относно на-
лагане на дисциплинарно 
наказание „Предупрежде-
ние за уволнение“ на г-жа 
Росица Койнова
6. Констативен прото-
кол с вх. № КМД-03-
1/23.01.2020г., относно 
извършена проверка от 
РУО Добрич  и отказ от 
директора г-жа Росица 
Тодорова Койнова да пре-
достави изисканите доку-
менти: годишни финансо-
ви отчети (2016 – 2019г.), 
вносни бележки за изпла-
тени суми във връзка с 
арендуване на земеделска 
земя собственост на СУ.                                                                                         
-1 бр.
7. Заповед № РД-07-
243/04.11.2020 г. на На-
чалника на РУО  относно 
налагане на дисциплинар-
но наказание „Уволнение“ 
на г-жа Росица Койнова.                         
- 1 бр.
8.  Писмо с изх. №1194 
/17.12.2020 г. на г-жа Янка 
Такева – председател на 
СБУ до Министъра на об-
разованието г-н Красимир 
Вълчев                         - 1 бр.
9. Писмени обяснения от 
главния счетоводител на 
СУ в отговор на мотиви-
рано искане от настоящия 
директор Павлина Стоя-
нова Тодорова – 1 бр.
10.Мотивирано искане от 
Павлина Стоянова Тодо-
рова – Директор на СУ 
„Христо Смирненски“
11. Отговор на счетоводи-

теля на СУ на мотивирано 
искане на председателя на 
СО, относно неизплатени 
лекторски възнагражде-
ния за втори срок на учеб-
ната 2019/2020 г.
12. Доклад от Павлина 
Стоянова Тодорова – Ди-
ректор на СУ „Христо 
Смирненски“, относно си-
туацията и действията по 
заприхождаване на сумата 
от 15 000 лв., депозирана 
от г-жа Росица Койнова
13. Писмени обяснения от 
счетоводителя на СУ във 
връзка с проверка на касо-
ви документи.
14. Постановление въз 
основа на образувано 
Досъдебно производство 
№218/2019г. от РПУ Бал-
чик за присвояване на 
чужди пари от длъжност-
но лице.
15. Докладна запис-
ка относно финансов 
одит вх. № 93-00-66-
001/30.04.2019г. 
16. Искова молба от г-жа 
Росица Койнова за за-
ведено дело срещу СУ 
„Христо Смирненски” за 
неправомерно наложено 
наказание от РУО Добрич 
- 1 бр.
17. Подписка в подкрепа 
на Отвореното писмо.
Документите ще бъдат 
предоставени само на г-н 
Николай Денков  и г-жа 
Ирена Анастасова.

10.02.2022 г.
с.Оброчище                                                                    
С уважение
Приложение:
1.Списък с имена и под-
писи (17 броя листи, 768 
подписи)


