КОЛЕКТ1iВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СИСТЕМАТА НА ЛРЕДУЧNЛИЩНОТU и УЧИЛИЩНОТО
ОБРАзОВАНИЕ

21. /
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Дiiеc, ~~ !~L`,..20Z0 гацина. в съответс rвиt с чл. S I .,б от Клдекса на труца между:
Мииие►ерстаото ии оGразоваинети н наукита, прелrтавляваио от t<расимир Вьлчев иинисrьр на обрззовпние rл и науката, наричана ла-натиrък ,.МИНИСТЕРСТВО".
С.ъюза на раfwтодатезгиrе в сгктемзта на наролиата просвета в Бм,-гrирин
(СРСIIПБ). предгтавляван от ,Дини Стамаrов - председател.
Сдру,кение•ro на дирсигориrе и средиото nбразование в I'еауSлнка Българиа
(С.ДСОРБ). п}эедставлнвано от Асен длекеºндров - председгзтел. на.ричани по-нататьк
..РАБUТОДАТЕЛW,
в
Синдикатз на бъwзгарскнте учителгt аълг Коифедерºцнятц на независиз+еите
синдикати в Бъ:угария, представnяван от д. ик. н. Янкп Т'акеsа - предсгдател,
Снггдwквта „Образоваине"

иьм

Коифедерациати

на

трУды „Подкрепg",

предrгавцивян от д-р fUлиян 1 iсзров - прсдгедател,
Независнмни учителски снt,;lнка r

иьн Конфецерацияты

на

исэыиисимиге

еиидикати в Бълглриа, предсгав.зянян от Аспарух Toмna - прелседател, няричани по-нататьк
,.СННДЛКАТИ", се сключи настлигцият догоsор за следиого:

I. ОБЩИ ПUЛО:>kБН1IЯ
Ч:т. 1. С'rрииите па Козtекгивiгни 'груиоы длговор (k7'Д) ге :зцпължыват в xolw ни
слииылнoпз партньорствсу да проявнвиг

зынмно увы:ывиие, заиита►fе и съглысувянс: на
1

игпересите си за осиrуряване на необходимите усллвия за функцианираие на предучилищнато
и училищното абразаваиие, какта и за осиr}'ряваке на неабхадимите уславия за зашта
ripaвara на свабаднл еиндикалнл сдружаванс и среигу вснкакви дейстsия на вмеwателство при
нетваТU упражняваНе.
Чл. 2. f3 този доглвар държавиитс и общиi-iските детскн грпдини, училища, иен•iранете
за подкрспа за личиастнота развитие и еnеt.tиапизираните абслужващи звена се иаричат за
краткос г „образаватеяни институиии ,а работещите в тяs - .,работницв и спужнте:
аи".

!L ПРЕД,'VIET И ДЕЙСТВИЕ
Чл. 3. Гlредмет на настnящия Касег.
тивен труnов даrавnр са въпросите на 7рудаsите,
скигурителните и слциалните nтнотения и на жизненотn ,равнище, каито не са уредени с
iiавејтителии разпоредби на Кодекса на труда (КТ) и поцзаканавите нормативни гзктове.
Чл. 4. Насrаящите цосовореноrrи са минимални, имат задъ,тмителен харакгер и се
прилагат за раблтниците и служнтелите, членове на синдикалните оргsннзации, и за
рабатадателите,членове на арганизацните на работадателите - сrрани no договара,какта и за
саииалиите придабивки и допълнителиите nлащания на командираваните ar МОН работннци
и служители, сиидикални членове, работеши в българските държавни учнлища в Праiа и

Братислава.
Чл. 4. С калекrивни трудави даrовари на равнише,по-инско от атраслова, могит да сс
доrоварят само па-благоприятни усллвия с>т устанаыените в тази договар.
Чл. 6, Рабагнииите и служителитв, коита не ч.пенуват в сиидикатите - страни па
цагавора, могтзт да се присъединят самл към сключения or техния работодаreл калективен
~траните.
трудов доrовар в образователиата ииституиня при уславия и ред,апределени ит с,

1l[. ТРУДUВА ЗАЕТ()С:Т, ПРbФЕСИОНАЛНU PA3BNTIdE И КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 7. (у) МИНИС'ГЕF'СТВОТО, РАБU'I'UДА'I'ЕЛИТЕ И СИНДИ.КАТИТЕ аtкv;к~аг і!
работят по въпросите,свързани с дапълнителнл финаjiсава осиryряване на:
3. Кариеркато рцзвитие t ta педагаrическите специалнети;
2. Въsеждаша и продължаваща квалификаиия на пелагагическите специалисти над
апределената в чл. 222, гл. 3 и 4 на Закана за предучилииlиато и училищното обраsавание
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(зrivo)с
3. $ъаежд,аща квалификация на rіедагагически сгrагtиалисти, каита ще прилаrат ноии.
или rграменени учебни ггланове и учебнн праграми в училищага и програмни системи и
предучилищнот.а абразование;
4. (3ъвеждащата

квалификаиия

в

рамкнте

на

вътрешноинституционалната

квалификация за утвържцаваив и развитwе гга на~ тавхичестиато;

Ѕ. tlродължаваrиа квалификация на nецыгагнческнте епеииалисти за paov7a с
елек-гроггии nлаrформи за обучвиие:
6. Продължаааща квалификаиии на рабатницН и слу•.кителн, които не изnълняват
функиии на педаrогически епециалис,иrи (непедагогически rrерслнал);
(Z) Т1ри плаииране на вътрешноинституциоиа.тна•га квалификация на педаrnгическите
специалисти по ил. 223 от 3IiY0 РАБОТUДАТЕ!]ИТЁ предлагат и теми, провеждани под
формата на тренинг, тиймбилцинг, роцеии игри и др., насочеии към преодоляване на
насилието и агргкията в образова7елните институции и стреса сред педагогическгrз•е
специалисти.
Чл. 8. (1) Годишните средства за квалификация се аггределят в размер - ие па-ма.7ък от
1,2 на сro от rадитните средства за работна заплата на педагогическия персонал и педагазкте
в яслените групи на детскvrге градини и се предоСrавят за вкліочазнето на педап►гичвски•re
специалисти в квалификацианни курсове, nредварително съгласувами rьс социалните
партньорн, обсъждани на педаrогически съает и у rвърдени от директара.
(2) ойразователните инrгwтуции плаиират ыинимум 50 на сто от средсгватз па а:г. t за
вътрешноинституцианални и мвждуинституцианални кинлификации, праввждани под
формата на методически семинари, лектарии, дискусианни форуми. аткрити пракrики.
презентагtии на творчески проекти, резултити и аиализи на праведени педагогически
изслецаания и др. с цел абмяна на добри практики, взаимно учене, споделяне и насърчаване
3а иновации и повишаване на абщото ниво на квалификация на nедагогмческите сггеt4иалисти.

(3)

Региаггалните

управления

иа

образованиета.

социалиите

партныари,

paFiотс►дателскиrе организации и HL[ПKflt: съденстват за ирганизирането на квалификациитс.~
по ал. 2.
(4)

k'АSUТQДАТF,ЛИТЕ асигуряват

платен

служебен

тгпуск за участие

в
3

г:вwгификационни фnрми, прове;кдаии на теритарията на населенотn място. в което се намира
оt5разавателната институция.
(5 РАБОТОДАТЕЛИТЕ кlэмвндироват участнииип; в квалификаиионни форми, кога•го
те се nрпвеждат нзвъи населената м.ясто, в коетсэ се намира ибра•зоватеаиlата институция.

Чл. 9. (1) !YiИI-iИCTEPCT$ОТО сваевременнл информира социалниre гга}зтньари за
nредстоягци прnмени в мрежата от образавателии ынститугtии и с3сигурява ибсъжланети им в
Ch•расллвия съвет за тристраино съrрудничество в ойластса на с:рецното образование.
(2) МИНИСТЕРGТI3ОТО предоставя г1а СИНДИКАТИТЕ и РАБО'i'ОДАТЕЛИ'ГI:
иифармяция за конкретнм прамени в мрежата от образователни институции за всяка учебна
rодина н лри паискиане.

(3) Гlри структурнн прамегги МИНИс7'ЕРСТ(ЗОТО предсктавя на PAБUTUДATE.JiИT1:
и СИНДИКАТИТЕ разчети за броя на оставащитв без работа. педаrогическн спеиналисrи и
непедагоrически перс;анал и възможностите за доп•ылнителна квалификация с оrлед
rrрсиасочването им в предучилнщвитn и училищжзто абразавание.
Чл. 10. Гlри прекрагявдне на трудовиге прнвоатноwения ио чл. 328, an. I, т. 2 и т. 3 от
КТ, в ра.iките на утвърдената численаст на персонала, РАБОТUДАТЕЛИТЕ сnазват следннте
vславия:

I. ииформират сиидиклrитЕ за:
а) rtричинюте и необхоцимостпl от намаляване нисленастга на персонала;
б) броя и длъяснrктите, подлежащи на съкраiцениt па категорни гУерсонал, професии и
СПе1ц1i1лнаСТи;

в) възможнис•гите за пренассiцване на асвсгtiсзцении персонал.
2. Ие .прекратяват трудовнте правоотноигения иа рабатници и игужители в
та, каито се заемат от
трудоспособна възраст, ака по сьщите сnециалнrзсти имд рабо-сни мес:
nеисианери.
З. Прекратяват трудовнте гзраваатиатенгиг rю чл. 328, ал. l, т. 2 и 3 от КТ с раfютгtици и

Слvжители. члеиове на синдикатите — страна по даговnря, c:reu nредварително еъгласие на
съатветната синцакална орrанизаиия в образователната инстмrуllия.

Чл. 1I. СИFiДИКАТИТБ се задъrlжавиз и срак no седем работlиt дни от деня, следваги
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;.tarara на rіолучаванiто на искането, дa изразят миение по чл. 1 U, •г. З.
Чл. 12. (1) РАБU•I"ОДАТЕТIИТЕ sапазваг рабсrгни•ге месrа на правrьсгюиэбии учители с
Gезсрочни rруцови договори за периода, за който са наsначени за временнд изпълняващи
:хлъжностrа ,.директор" на образавателна инстктуция.
(2) РА60ТдДАТЕЛИТЕ не сключват трудови договори с външни лица за длъжности.
за които има назначеки учителн, отгnваряши на изискванията за заемане на съответните
,.цtъжности с непълна норма преnодавателска рабата по съгrгвсгните учебни прсдмети.
Чл. 13. (1) РАБОТUДАТЕЛИТЕ задължителиа отnрааяr r.акана до СИНДИКАТИТЕ да
учас,~•ват в разработването и актуилизацияrа на:
i. i'lравилник за вътреиtиия rрудов rкд:
2. Вътрешни iзравь:ла за работната эаплата;
.3. Правилиик за дейностга на училището;
4. Ьюджет на образлаа•г.елната инсrиrуция;
5. Лравилник за беsопасни условия на труд;
б. План за квалификационната дейност;
7. Етичен кодеке;

8. Критерии по Раз.аел V от Наредда № 4 от 20.04.2017 г. за иормиране и заn,пащане на
гру,.iз - за пnетягнатн резу.тгати от труда на педагоrическиге специалисти;
9. Допълнителни критерии за заемане дnъжнсхтrа „главеи учител ,еъгласно Наредба №
уrа и професноналиото развитие ua учителите, циректорите и
15 от 22.07.2019 г. за стаl
другите rrеддrогически снециалисти;
10.Разпредеяение на вреыего за ползване на платения rодииtен отпусы от работници•ге и
с;:гvжители re.
(2) Сдед утвърждаването им документн-re по ал. 1 се предоставят на предсецателиre на
сиидмкалниге ирг•анизаиии,страни по доrоаора.
Чл. 14. СИНДИКАТИТЕ и РАЬОТОДАТЕЛ.ИТЕ започват прnиедурв по преrовири за
ск.•iючване на нов КТД с виасянета на проеыr на К 1'Д ог СИНДИКАТИТЕ три месеця гtреди
изтичане срока на цейсгващия КТД.
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Чл. 15. РАБО'ГСI
ДАТЕЛИТЕ и GИ1•1,СjИКАТИ'СС създават уславия за инфармиране на
раtю-гииците и служителите за настъnилите изменения в нарматнвните документи за
предучилигинато и училигциотb абразавание, какrсэ и такива, отнасяши се да трудовите и
осьіrуригелните сrrиаьиения на рабатешите в система•га.

Чл. 16. (1) МИНИСТЕI'СТВОТО абrъжда с РАБUТУ)ДА,Т'ЕЛИТЕ3 и СИ1tДИКАТИТ[
rзроекти за прлмеьiи в нормативните актаве, каьrпз и праекrи на иави нормативии аьпове,
отнлсяiци се да предучилищнота и учнлищнnт абразонанне, и лснгурява обсъждането им в
Отрас.iаимя съвет за тристранно съ7рудничество.
(2) МИНИСТЕРСТВUТО обсъжда със сациалньте партньари възможности за:
(. Мама:цаване на иормите nреподавателска раfюта;
2. Нама:ьявзне на брая на децата и ученsгците в rрупнте и rхаралелкитс;;
3. Увеличаване на непедаrаrмиеския персонал в дtтските градини (по двама помощниквъsпитатсли на rpyna);
4. fipи приемането на деtlа и учеииии в детските граrtини

и училищкrа

родитеnите/нас•roйннците поliписват документ за спазвине на изискваньУята, писочени в
правилиика за дейнастта на абраsлвателиºта институиия.

(3) МИNИСТЕРСТВUТО и сnциалните ггартньори сж.темна и целенасачена arrroяsar
ав•горитета и дастоliнството на учителската прлфссия, като разрабаrват и riрилагят политики
за:

1. Еlедалускане на насил.ие и агрес.ия спрямn педдгаrическите специа.писти и

непедаrогичесиия персnнал в абрызова•гелннте инстvrrуь.tии;
2. Т-Iармативни проиени, насочгни към па-ясна и тачиа реrламентиране на правата и
за,.хъ,пжения7а на родители и ученици и разширяв:ьие nравомащията на псцаrагическите
съвtти,
З. Г1аетапио прееэдлляване ria феьианизацията в прецучнлищнvто иуtiи,rиихн(Уi-сэ
схзряиаваиие.
лярно и при паискване
Чл. 17. МИ}iИСТЕ1'СТВС)7'О и РАБUТУ3ДА't"ЕЛИ"1"Е регу,
предаставят на СИНДИКАТИТЕ ииформация,свързана с:
1. Изпълненигтс) на бьоджета па иараграфи,с обяснителин бележки;
6

2. Тlрилаганетхз на }Эаредба Nи 4 ат 20.04.2017 r. за нормираве и ва►tлащане на трудз;
3. Сыцииттните плащания:
4. ДлъжностННте щатни раЗписаниЯ, без :7ицни Данни;
5. Изпълнzние иа конкреrни дагаваренасти в КТД.

Чл. 1$. (1) PAБ(JTUДATE.ПtrITi: сключват трудови договори па цл. 110. чл. i I 1 и/или ч,1.
I

от КТ npu назначаване на учнтели с нималена нарма преподавателска :3aеrocт.

иеластатъчна за разкриване на щат.
(2) Сkнавната трудово възнаrраждеиие па ал. 1 сс апредепи прапарциииална на иармата.
препоцаватезтска работа и определенnта работно врехtс в дrтгавора. а допъ.tнителнзtте трудави
вv.;награж,деиия no ел. 33 в пълеи размер, с изктачение на ал. 1 и ал. 13, кnнта се изплащат
проrтпрционално на даrаворенота рпбатiго време.

(3) PAf',С7ТОДАТЕЛИТЕ сключвзт срачни трудлви даrавори с рабатгтвi[г+те и
служитезтите, синдикални членове, страни nn ,ааговари,при. епазване на разrцэредv'ите на ч:г .
68. ал. 4 сэт КТ и § f, т. 8 ат допъзтнитеnните разпаредби на КТ.
Чл. 19. РАЬlJТОДАТЕЛИТЕ разкриват рабатни месса за психолоr, пелагогицески

съветник или сотХиален nедагаг (соииален рабnтиик) в зависимасг rr nитреб►wстите на
ас>разавателннте институции.
Чл. 20. В случаите, кагато членаве на СИИДИКАТИТ'Е - страна nо даговара, рабсттит па
дагавар :за замвстване, след сквобаждаване на мистато сэт тткrупяра мorar да палзват
предимсгво rтри сключването .на rрудов даговлр.

1У. ТРУДОВИ ВЪЗН.АГРАЖДЕНИЯ и USEЗLЦETEHNA
Чл. 21. (1) Брутната работиа sаплата на заетите в абра•sаваrелните нкституции се

апрtдеnя nr рабатодателк в съотвиrсгвиг с дейсrвашзта нормативна уред6а. калекrиsните
трудстви дnrивари в предучилищнато и учнлггшнотсэ образствание и f3ъгрешните правила за
рабатилrа sаплата в образователиата ииституциа.
(2) РАБОТUДАТЕЛИТЕ уыеличават оснавните рабсттнн заплзти и дапълнитеrтиrrге
"рдзователните ииститугцви в срок и размер.
трудови вhзнытраждения на заетите в ао
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апределени с условия•га и па реда ни нормативната урецба, Колективиия трудов даrовир и
с:ъаГразно бгагtхсета на абра.завателната инетитуция.
(3) Образова•reлните институции, прилагаиtи сис г~ма на де.геrиран бюджет, маrа г да

извъргцват увепичение на работните заппати сьrласно i3ътрешните правила за рабатната
заггпата по всяко време на rоцината.
(4) F'AFЮ'ТОДАТЕJIИ, коита ие са

нпи ал. 2, nI>едасгавят амализ на странитс na

.аагаяара за nричнните за неизпълнение'т й.
Чл. 22. Работныците и служиrелиг•е аг предучилиiцно rс7 и училищната абразовамие.
иленаве на сrраните по доrавора, иnлучават допъяии•гелно трудлва възнаrраждение за
придабит трудов стаж и прлфесионален опит в размер на не по-ма✓чко от I на cra от асновното
месечна трудово въ:знаграждение.
Чл. 23.

РАБОТОДАТ'ЕJ1ЯТ

дагаваря

иидивидуалните

работни

заплатн

на

тэедагагическите специалисти, прилагайки доrавореностите в колективните трудови договорн
иiили във Възрешните nравила за рабатиа заплата, като задыгжитеnна сrгчгтга и:
1. '3аеманатз длъжност:

2. I рофесионајіната ква.nификация, иеобкодима за засманата длъжносr;
3. Прафеснаналния опит на педагогнческия специалист.

Чл. 24. Mk1iНNGTEI'CTBUTC}

и F'АБО"I'Ufa,AT1~J1ИТЕ

при

определяне

продължнтелносsта на трудовия стаж и прпфесиималмия апнт, за коита се aannatua

догrыгни•гелна трудова възнаrражденис, зячьrrах изияла за придосiит грудав стаж и
присj►есиинanеи оnит па смисъ.ча на Наредбата за стругггураrа и арrани.зыиията на раGатната
:заnлата, придабития трудовс.•таж до 01.07 .2007 г. пи трудава или служе(iно иравоо•т•нашение.

Чл. 25. МЙНИСТЕ:РС.•t'BUTU и РАбО"С•UДА1`СЛИ'1"Е зачитаr zрупавия стаж, rгрицабит
слеFт 01.07.2007 тдина в друг.о лредприя•тие на сходна или съе съiция хирактер работа или
пl.х>фесия, съгласна чл. I2, ал. 4 от Нарецба за структура и арганггаация на рабатната :эаплата,
както с~іедвs:
I. За пе.ааrчзгическия персона.з, в съотвезствие с чл. 19, ал. 1- 4 от Наред5ата за nенсиите

и асиrурителния стаж, какта и вдруги озрвсли и дейнск-ти ira специалностrа от висшсУrо
оf'iраэование

с

придобига

сюразавателно-квалнфикациnнна

степеtг

,.магиетър •

или

в

..оака:lаВЪр". Коята поЛзва КАтU учител;
2. За нсгтедагогическии иерсонал -съrласно Националнатs класификация на ггрсфвсиите
и д.гrъжносrите в Репцблмка Бълrария.
Ч.:г. 26. Соииалните гтартиьари nтстояват nоетапна увеличаваие на разходните стандарти
за деjrегираните от държавата цейности при поцгатовката на проекта на '3акана за държзвния
бгаджет на 1'епублика Быгrария,както следва:
I. За 202 ! г. - с не по-мапко от 20%;
2. За 2022 г. - с ие по-малко от 20%.
Чsr. 27. (l) За системата на предучилищнота и училищното абразование се апредеrглт
минимanни осиовни работни загигати и се прилаrат от влизанета и сиrга на rыrгветии7.•а
Регтгение на Министерския съзет за увеличаване на стандартите за делегираните от държааата
дейности по образованието за 2021 г., както следва:
I. Hедягагическн специалистн с ръководни функции:
а. Директор на училище,детска градина и обслужващо звена - 1535 лв.
б. Заместник-директор - 1420 лв.
2. Педgгогинески специяггисти:
а. Учител, рееурсен учител, гзъзnитаrсл,ръкаводитт;л на напраиление .,Информациогггиt

и камуникаинонни техиолnгии ,лоrапед, психолог, педагиrически съветник, корепеrитор.
хореаrраф, гтецаrог,рекабилитатор на слуха и говара и 7реныэр по вид спорт - 1260 лв.
б. Сз•аргни учител и старwи възпитател - 1300 лв.
в. Главен учиrел и г:zавен възпитатеп - 1350 лв.
(2) Увеличеиието на стандартите за делегираните от държавата дейностн по
оГразованието за 2021 г. се изразходва за уведичсгние на индивидуалните работни заплати на
зае•гите в системата на предучклищнато и уиилищнотn образозание педаrагинеСки
ссгециалисги и съответните ра:зхоли за осигурителни им зноски за смгткз на рабатодателя.
(3) Получените средства за гтрилагането на ал. 2 се разггределя•г по еледния начин,
счиrrагго от влизането в сила на съответиота Решамие на Минмстерския съвег за увелицаване
на отаидартите за лелегираните от държавата дейнос~гн па абразованието за 2021 г.
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"отни заплsти по а:г. I на педаптгически7•е
1. С'араитират се минималвите оснлвни рао
спсциалис•rи. конпэ отгrзварят на изискваиия°ra за заемане на съл rвстната ;цгъжнлс•r.
2. Инцивидуалиите основни ряблтни заnлати на nедагоrичсските специалисти, коитсэ
към момен'гп на увезiичение са в циапязлна между сУrарите и ноыитt минимални рабатми
загглати или са по-високи от тяк, се увелииаыат с не па-малка от 15°fo.
3. Ако е длстигна•пэ увеличемие с f5% на инлнви;tуалните основии рабатнw зап,зати иа
педягоrичсските сnециалисз•и и са асиr'урени средства за доггъ.гинтелиите възняграж;.tения по
чл. 33 от КТД, лстаrькъ•г от средства се използва за дс,nълните.7на увеличегrие на:
3.1. Индивидуалните осилвии раGоrии згnлати на пецтiгоrическите стгсииалисти.
3.2. Друrи допъJгнителни трУдоки възиягряждения на rгсдагогичсския персана,з, присти
с нормативни актовс иlи,7и договорени с КТД и BCI}'З.
(4) Hpu пастиrаие на увеличениего гю чл. ?G сграииге по този договор се доглвярят :за
длnъ.гнмгеггнл уsсличение, над определс;нотл по an. 1 и an. 3 на ряботниre заплати на
псдзгагическите спеtХиалисги в системата на rгредучилищнотv и училигиното образование.
Чл. Z$, (1) За раGатхициre и служителите от непеztагаrическия периэнап, членове на
GИ1"1ДNКАТИТF, при нормална прадължителнетст на рабатнлта времс (чл. )36 1С'i•) се
лпрецеЛЯ'г слсдниге МиИималнизе скнлвни МесеЧгги рабiУГНи :зэплаТМ:
І . За плъжиостн, неизиекваши образовате 1на етепсн и rгрофесиаиалка квалификаиия не nо-малко от 100°lo от мииималната рабnтна здплата;
2. За д:гьжиоститс „помаtf.Еиик-r•отыач' ,..nимощник-вьзпитатс:л` и други поцоGни на тях
д;гьжнпсти - не nо-маяко от lOS°lo от минимална'га работна заплата;
3. Задг►ъжнлсrwте „rатвач",,,агмяр",,,лкранител",,.памащник-ыъ•згrитатетi" и подоtiни на
гях длъжности - не па-малко от 110"/о от мимималната рабаrна заплата;
4. За діь•ьжгi*лстиre „домакин", „касиер , ..технмчсски сс:кретар`., .,:3АС" и гroдобии на тяч
,;.t+гъжнлсти - we пл-малка от 1 t Ѕ°/о от минимална га раблтна заплаrа.
5. За ,шrъжилс'гитС „счетоводител'`, ,.главсгз счетовлдитејr` и ,,библиотекар . и дру rи
плдлбни на тях длъжности — не rгл-малко от 125°fo от минималната раGотна зап>пата.
(2) Длговареностите по т. 3, 4. 5 се nри,гагат за служители съе с ьоrзетн г га
профссионапна квалификацня.
зо

Чл. 29. За раблтниците и служителите в предучилищнотл и у•чилищно•го абразование.
членове на синдикалните и работода•гелските организации, страни по дог•овара, срокът на
ггредизвестие гтри прекратяване на трудnвите правлотногиения по чл. 328, ал. 1, т. 1- 3 и т. 10
от КТ е 2 месеиа.
Чл. 30. За работниците и служигелите в предучилищното и училищна•го абразлваиие.
ч;генлве на синдикалните и раблтодаtелскитг орrанизаиии, страии по даговлра, абезшатеиие
на основание чл. 331, ал. 2 от КТ — не по-ма.гка лт 5 бругии работни заплати.
Чл. 31. (1) На работници и служитгли. ч:генове на синдикалните и работnдателските
оргаии зации,страии по дагавора,се изnлатца обсзщетенив в еледния размер:
1. F1a основание чл. 222. ал. 1 от КТ — бруn•нлто трудова нъзиаграж,Уеггие за срОк от дна
месеиа.
2. На аснование чл. 222, ал. 3 от КТ — на педагогическитс спеииалисти, клига през
tтас;гедните 10 г•одиии от трудовия си стаж са заемали длvжыаст на ггедаr•аrически сттециалисr
в държавна или общинска

институция

на бюджеrна издръжка от систсмата иа

предучилитцгtота и училищнато образлваиие, се изплаща лбеsшетенисз по чл. 222, ал. 3 от
Кодекса на труца — в размер на 10,5 брутни работни з3плати,а от U 1.0 (.2021 г. в размер на 1 1
брутгги работни заnлати,изпnашани no Национална проrрама.
3. На основание чл. 222, ал. 3 от КТ — на педагогически спеииалисти, които са работили
през последните 10 rодини от трудовия си стаж и кято неnепагаrически сrтециалист•и в едиа и
съша образавателна инстиrуция — 8,5 брvrни заплати.
4. На основание чл. 222, ал. 3 от КТ — на лица от непедагогическия персnиал, кои•го са
рзботили при същин работода•r•ел през nосяецниrе 10 години от трудовия нм стаж 8,5 брутни
работни заплати.
5. На педагагическите специалисти, клитл изпълняват минимsцгна норма задължьгге:тна
препадава•rезтска работа по няколкn труЕзави договара, при пре:кратяваисrл им и придлбито
nраво на пенсия за асигурьrгелвн стаж и въsраст се изплаща прапорцилиално оЕiезщетение по
чл. 222, ал. 3 от КТ по всеки от трудовите договори.
б. На основание чл. 222, ал. 3 от КТ — на работнииите и служигелиrге, каитл са работи:ги
rrpи същия рабо•годател по-малко от 10 голини от трудовия му стаж — 2 (по КТ) бруrни работни
заплати.
(2) При rгрег:ратпнанс на трудовгзта пртУвоотноtиение поради Goлerr на основание чл. 325.
I1

r. 9 и ч:r. 327, т. 1 лт К'i' раблтникът иЈзи слу:кителит има приыn на лбезщетеиие в размер на
(тру гното му труцовст възнагражцение за 3 месеца, ако има нstii-малкл 5 rлди►{и труцлв стаж и
ирез rкк:тедните пет глдини i•ie e пллуииn лбезщетеиие на същлтn оснлвание.
Ч:г. 32. РАЬО7'ОДАТЕЛМТЕ плаиират н издлаииз•г и рямките на rоцишнмя бюцжет на
лбразлвателнаrа иггституцин дгзггъnиителгкз трудnвл възнаrра;кление на рибаrещите в
сис rемата на прецучиlзищнлтл и училищното лбраsовагiие — три ппащамия, отразени във

выrрешнитr•. riравипа за раблтките запnа•ги на обрязиватезигаrя инстиrуция.
Чri. 33. t:тракиzе по тази цлглвар се сплразумяват минималните размери на
;глrуълнителните труцnви възнагрдждених за чзгеновете на организцциите. стряЕtи лс>
нгiс•гаящия ллглвлр, ц.а бъдаr. кактл слецва:
(!) За гтл-вислка лични ывалификаиин.

1.За прафесионазтна-квгглиtjтикаизtаiitга czcrзefi ис; гіо-мапко стт:
а) за V ЛКС - 3(} лк.
fл) за tV ГТКС - 35 лв.
в) за 111 11КС: - 50 лв.

г) за 1I F1KC - 7U лв.
д) за t ПКС - 40 пв.

2. За ибразоаа•reлна и научни стегУеи „цаг.-rлр" ипи за нayчнa е гег IеН .,;xоr-rоp на науките•`.
сsързана с изпълияванатв раблта, нс пл-малка лт:
А) 13() ив. - за „цлктлр ;
G) 150 ,nв. - за .,цлктор на наукиrе .
(2) Учебегі час иа;t минима.пнати норма тацължигсJtна преrтст tвитслски риfiота

(1Tek-rY>рСКН чtиг) Се заrlпаЩа, Кактл следва:
І . За пецаrхтгически сrаециалисr с висще образлнание и лбра;3иватс:tнл-квалификиtднонгiа
crenerr ,.маrистър`. ипи „бака.тивър` — xt по-мsлкц лт 8,50 ли.
2. За nецппэгически спеииалист, притежавящ прлфесилнална ква:zификнция .,учитсл", i•ги

неnrгаварящ на изискванетл за заемане на клнкретнцта зиivжнлст — не nu-малкл ит 7.00 ли.
3. За riецаrаrически специалист cъt сре;хнл лбразлвание — не rгл-малко лт 5,30 лв.
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4. Директорът на абразоват~.~гиºат'а инстит}•гция създзва оргзнизация за изnлащане на
лскrарските часавс до края на месеца, следващ тази, :зрез ко3iта са израоатУни.
S. Коrз'га има правно основание за nлзшане едиавременна на допълнително трудаво
в•ызггаrраждение за ло-висоrа лична квалификаиин за пргэфесионално-квааификацнаннз
ггегтен и гтГразователна и нвучиа стеrген ..дактор.. или „дактор на наукиrе", на лицето се

з:in,iauta па-бггагоприятнато допъггниrгелна трудиво ыъзнаrраждение.
(3) За тгрс:rюдаване на учебни ггредмеrи на чужд език Gез учебния предмет „чужд език" не псг-милко от 30 лв. месечно.
(4) За вадеке на задължи•геnната докумегтташая, какrо и за консултиране на родители.
nецз и ученици се изплаща дапълнитвлно труцово възниграждение в слецния размер:
1. На класниre ръководгrreлн. членове на синдиквтите, в :гмевна и вечернгз формта на
аГучение в училищата - не nо-малко от 46 лева месечно.
у'пи в
2. На учителгттс,чггеиаве на синдикатиге, в детсккге iрадини и подгитвителнгrге гр,
училище. в група за целодневна арганизаиия на учебння ден - не гю-малко от 22 лв. месечно.

3. На педагаrичдскгrте специалисги, членаве на синдиката страни по дornвvpa, водегци
;.Хакументацията на уценици в зздочнг или самостаятелиа форма на оGучение - не по-малко от
(iU лв. годишно.

4. На пе:даrагическите спеииа:гисти.. ръководитеnи на rрупи в 1..j,C.U7['- не rю- ма.іко от 15
:тв. месечно.
Ѕ. Ва педаrог•ически специалисти, членове на страните по даговорз, иоиrа извършват
ели на кампютърни кибинети, на каиrа е възлажено
деilнnсти по ИКТ и не са ръкаводиl
обрабаткзта на зыдължитз✓лната електронна документация на образавателнгтта ннrrитуция,се
изплаща допълнително трудова възизграждение в размер, не по-малко от. 30 лв. месечно.
(S) Право на безплатна храна имат:
І . Непецаrагическнят иерсонал в детските грц;tини п ио;:iгiпвите;тните груnи н училише.
ч;ti~на~ве на син;иикатите - 2.50 лв.дневна.
2. }'абатецtите в кухните кьм сталове.ге ни училищата и интернатите, каrято са на ггкят
към сы>тветното учиггнще или интернат, чггенове на сиггдикатите - 2,50 лв. дневно.
(б) Средства•та за допълниrелно трудаво възнаrраждеиие за посгиrнати резултати от
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гЕэуда през учебнаrа гадина на педаrстгическите специа.rtис ги в абразователните институции се
п.ганират в рамките на бтаджетите на институции rе в размер не пи-малко еэт 4,2°lo и не павече
сэт S.t)% от гсs,диигиия размер на средствата за ра(iотни зап,ггт•пт ма гlе;дагсэтнческиге
специатис•ги.
(7) ЕЗъв вътрешните ттравитга за работиа заlглата на сэбрnзгзва телните институstии се
рызриtэотват критерии и показатели за цоnълнително трудава възнаrраждение (Д`('ЕЗ ):;а
постигнати резултати от труда на непеддгкэгическия rгерсvна.а. Средствата за тtэва Jt ГЕЗ се
пллмират в рамките на бюджетитс на инетитуциите в размер - не па-малко от 2,5% и не пnвече
от 3.5% от гnдишмиЯ размер на средсгвата за рабогии sаrrлати на непедаrагичвския персанл:г.
(8) I tраво на диrаъJигителна възнаграждение за пастиrиати резултати от трудц имат

пе lагагичес.ките спехtиалисти, които имат ,qейссвителпn сrrрабспtiни при съшия работодател
нан-малка t24 дни за уцебната тоцима и непеЕпаrогичеаки спвцин.nисти, които имат
утействи7•елна атрабаrени при съиtия работvдател май-малки 186 дни за учебиата гсэдина, за
коята се отмася оианяваието.
(9) Аатинеа 6, 7 и 8 влизиг в сила след изменението на Наредба N° 4 лт 20.04.2017 г. за
нормиране и sаплашане на 'rруда.
(10)

Нa

педагогичееките спеииаписти, tылеиове

на син,а.икатитr, извършваши

аапъзтнитс:лна рас"хэта, се затtлаlиа допъяните3тна възнаrраждегиие каго лекг~рски часс}ве,
регламемтирана с вътрешните ттравила за работмита :3ыплгага г1а yat6нuto звено. какта сле,tва:
!. За приверка и оцемка на писмени ра8отд от атимnиада, пъсrезание 11 нациvналнсз
ti►.,F11цlN) ОЦеиЯваНе. КакТU СлеД&1:

а) за текстnва писмеиs рабата — 0.3 часа;
б) за тест с избираеми тvиnи свабсэцни отrовари -- U,1 часа.
2. 3а изпитване на един учеНик във фстрмwте на задсэчиа, цистаниионна, иидивицуалнn
или самnсrаятелна обучение:
ву председател на камисия —ll,3 часа;
S} член на комисия — 0.2 часа.
3. Гювеждане на консултаЦии със задочмнЦ,и — 1 чаr:,
4. itp<эвеж;lзие на зхържаяен изпиг па пракгикы за rгридобмвыне на степеи на
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гrрафссионална кнылификация па специалиаст:
а) ггреяседатеn гга камисия - 8 цаса;
б) член на камисия - 5 часа;
в) проверка на една лиомена рзбата на ученик от държавен изnит no -геария за
приаобиваые на степегг на профеСионална квалификаиия по спtциалноСг или прафесия - за
нi
еки вреггсэдавател - 0,5 чтзса.
(1 1) За наставнииества на учители се заплаща не по-малка от 60 ла. мемеина за ерак до
едиа година.
(12) За раба•ти nри специфични уславия на труд на персона:га в гrrециалнитr училицzа.
1tеггrравеге за сстециапна образавателнд поцкрс°na и училищата къл9 мгестата за лиiггатзане от
свлбада и специаnните деlскн rрацини:
t. Въаrгит.чь•reлни училища-и.нтернати и училиіца към местата за лигігаване от свабода не гrс.rгиалкn от 20 на сто от минимапната асновня работна ззгтлата за съатветиаты ллъжнас,п•.
2. цчилиша-интерттати и цетски градини за деца и учеиици с нарушено зрение и увреден
слух - не гга-малка от 12 на сто от минималната скновна раfютна .заnлата за съответиата
TL'гъЖНаСг.

3. Сациалиа-педаroгически иrтrерняти - не па-малка от 10 на сто от минtiтмалныта
скиоина рабатна sыrrnara за съответната длъжиасг.
4. tta рttгзотеrци .и центрав+еrс за спещиалиы аоры:завителна nадкрепы - не по-магка от 1{)
на стс+ от минимылната оснаина работиа затглыта за съатветна•ra ;длъжнаст.
(13) За рыбота с деца и учеиици със СО1`] на дирсктари, учители и пвдагагически
сг7ециылисти, членове на орrанизацхите, страни по настаящия догnвар, от цетските градини.
oбrrtc оi'эразавателните, прафrсиаыалните и спортиитс уvилитиа,училищаты па изкустваrа и rio
куJттурата. какта и от извъиучилиьцните nедагаrическгг учре:кдения - не па-малка от 30 лв.
месечно.

1. [lрывсэ на дnnn)гrrrитenrcaтa труцава възиаграж,аснис имзr педаrогическите
спвцна:тист. и,на коита ра:батtатя с дег.Gа и учетгицм със:С(JCI не прлизrичы от преките служебни
задължения.
лтиы заплата маже
2. }1и равиишс абразавателна ииституция с вътретпните правила .за рnсi
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;ta се ,lиференцира даrtълиитеггната възнат•ражденпе за ра.бс>та е ученици и децы със COfl. uo
не но-маsіка от 30 лв. месечно.

3. Дnгrъзгнителjtо труцавn

рабатn, с дпеци със СUП се изплаща на

rзомишtгнк-възгtитыreлите в детските грапини в размер на 15 лв. месечна.
4. ЕЗъзнаграждеиието по т. ] и 2 се изrцtащы за дtействнтелно отработена време npes
периода на учесi
ните зºнятия, а в цегхкитЕs rpanuuu и ггргз летwите.месеци, когато рыбитят с
,з,еиа сьс;С:С)t1.
(14) Зы участие в екиnи за съвместны ры8ога на инсти•гуцинте пи абхваиtаие и вклiачва.ме
в абрºзователнити системи на цеца и учениии в sыдължитилна ггредучи.tиtцны и училищиы
вьзраст (екипи за ofi!гват) - за действиreлно пюсещение,лтрызсно в nporoкoЈt, и за }•частие на
предс мавитегги на училииtета или детскыта г•ры,хина,вкаюченiз в екипы за аблнат.които рыGсзтят
с иЕіституцинте по въпросите на обхвышанета, вклгацване.~го и превенцията на отпадаиеrа от
ок"зразовытелната система на децаты и ученицитс, се заилагца допълнтелно възнаrрыждеиие,
съг.
засно IЗътрешиите правилы за раGотнаты зыплыта на оGрызстиателнзrа институция.
(15) Зы прnве;кдыне на дапълнителна обучеFtие на деца и уценици, които не сы усвоиnи

клмтnеrент}iсктите, за,nожени в учебиата nроrрамя, или на дсин, които не влы,деят бъпrарски
език — за 1 проsеден час, възiіаrраждение в съответствие с чл. 33, ыл. 2.
(I6) Зы гтроиежданг на дапълнителио обучехие на ученици, отсъствали ггавечс от десет
уиеони дни от училище поради заболяване, или за конс;у.rгтат.lин нn }°чеииии, премииыли на
самостаятелна форми на абучение порадн зцравскзговни иричинн пл чл. 112, нл. 1, т. 1 от ЗС'IYO
и при решение на Екипа за подкрепы за личностно рызвитие — 15 зтв. за ецин праведен час.
цл. 34. РА6О"1'nДАТFЛЯТ заплаща допълнителна възныгрыждение в раsмер не поыз:зјtък от 70 ны сто от оснавныта работна зыплигн на замеСтвыиия рыс'+атник или служител ны
аместващия, нли я } азпредеЈтя ме,~к.гtу замгствыtг4rсrе, чriснrзвс на сигщикаrите„ кой гоiкоктt:?
сн:вен свояТы рыбаты или дейнск:т ры("эотиlрабтпят nn вътрешиа чыместване при уrловията и реда
Е іы ч л. 259 от КТ.
Чзь 35. (1) Директаризз✓ на образавытелни институиии на делегирав tiнзджет прсцосrавят
всяки тримесгчие на общо еъбрание на раоотниците и служитепкте информнция :за
изпълнгниета на Sюджета на абрдзогзытелгіыта имстиrгуг.tия iio rіараграфн, nадпараrрафи и
конкретни У}сйиасти.
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(2) Цаините за изггwrнениет на бюджета иа абразаваr4пната ииституция следва цы бъдат
пь.7ни, ясіtи и разбираеми, като включвит изра3хадваниге средства за рабатни заплати и
скигуравки, за сациални плацtания и издръжка, придружсни с nбясинтелни записки пи

trримерен абразесс, израбатен съвместно от МИ1 tI~1CTEPCi'F30•t'Ci и социа;тниtе партньари.
(3) Инфармзция ra трабва да бъде съnаставима с утвърцения бюджет на кэЕiразавятелната
ииституция за гацината. С'ъtцата следва да съдържа данни за извършените прамени no
ою:tлсета през периада, в т.ч. и за вътрецlнокомпенсирани прамени, както и инфармаitия за
неразrитаrени разкади на сэбраsавателната институция при иалwчие на такива и възмижностит•е
за фиивислвато им асиryряване.
(4) Кnпив от информяцията t•to ал. 1 се предаставя на председателите на синдиказнигс
с?рганизации, страни no дагавара, три дни преди провежзtане на абц[ото събрание.
У. РAGC)ТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ R()ТПУСКИ
Ч:т. 36, t'азпре,зелт:ниего на работнатt7 време. графиците за раасзта на слiгми, усіtавията и
редът за nолыraнe и за заплащане на нацsги и извънреден труд и отии rанеУи на рабатнато време
се урсждыт с КТ и Јіравилвика за вътрешиия трудав ред на всяка образавателна институция,
ксти•ra се стбсъжцат и приемаr. еъгласна чл. 37 и чл. 181 от КТ.
Е1л. 37. Рабатнита време на педагаrиtiсските сnsииагтисrи в пtриада tta уцебната време

вк:Iи,lчва: изnълНс;НиСТо на въ3lкТЖеныта преподавы'rелска т lарма, уilастиета в flедагаrичеСКи
съкеУти. в рабатата на методдически абединения, консулrациите на ученици и радители,
рсэдите.tските срецди и и.зттъ.пнението на други задъјг,кс:ння по длъжностни характерис•rика,
hакто и самоподгагавката, която се асъществява в предпочитана от ne;иtr-аrическия
спеt.tналист среда.
Чn. 38. Целадневният режим на абулс:ние и възпитинис:на учеииците се исъцlесrвява от
}te па-малка от двяма учитеnи в рамките нв минимазтната нарма nрепадавателека paбcrrt►.
Чгу. 39. Т-ia скнование чл. 15ба от КТ за членовыrе tta сиидикатите и иа организациите на

раiкrтодатепкrс;, страни па цогавсэра, се апрсделят no-ranеми размери иа о•nrускн по чл. 15i и
чui. 156 от К Г, както следва:
1.Размерът на сэснавния платен гадишен arny-ck па чл. f 55, ал. 4 от КТ се аттределя на 28
рабатни днн за непегwгоr•нческия rтЕреанал.

2. !'абаrници и с.тужитеnи от нrттецаrргwчсс;кия пrрсстнаtт с мттмазтеиа раnотосттособиск:т
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50 и иад 50 на ста имат права на аснаэзен ттла гоиниiсн огпуск в ры.змер на не nо-малксз сrг
34 рабrтни дни.
i. f'азмерът на удыгжения платен гадишеи атпуск по чл. 155, ал. 5 от К"I' и чзз. 2. ал. 1
оr НарецGата за ра5отиота време, пачивките и атrэуските за пе,
цггагическите сrтециалисти се
сзиределя абщо на 56 рабатии дин.
4. За непецагогниеския персоиа.п тlаnwгиителен пзгатен rадигпен отпуск пn чл. 15G, т. 2
r,т КТ -. 8 рыбnтtги дни. С;писъкът на д.,чъжжктите,за коита се устянnвява неиармиран рабо•п;н
деи,се определн аг ра.Сютадатеlтя след съгласуване (кансултаиии) със СЙНД,ИКА"1:'ЙТЕ.
5. Нa рабаrниииге и служителиrе в оGра.sавателинтс институции, члеииве на
синдикаrгните и работадатезгскиге орrднизации,страни па дагnвора, раfэатещи на 1 ноември,
се и.зплаща трУдава вьзнаграждееиие, равио на удваения размер на средно дтггевнато бру-rно
трудава възнаграждение.
Чл. 4. Ilpи палзване на отгтуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 nт КТ на ра8отггиците и
служителите.членаве на смнцнкылниrе и рыfюrадателските арганизыции, стрыни по даrовара,
се изплаща възнагражденне ит рыбоТадатеrгя по реды на чл. 177 ат КГ.
гужитслки, членавс на
Чл. 41. I1º аснование чл. 168 ат К"j гга рабогггички и с.
синдикалните и на рабитоцателските арrанизации, с•грггии па датвора, се rгредиставя
диггыгниrелен платен а•rпуск, как-го следва:
"rУгни дни;
1. с диt деиа да i 8-rодншна възраст — 2 рао
2, с 3 и nовече децгг до l 8-годианна възраст — 4 рабэтни дни.

Ч.іг. 42. Тlри усsтавията на чл. 41 право иа гтгзи атnуск има раС~тrггик или wтужгrге:т. кайто
вмесrсз майка-га се грижи за атглежданета на детtта.
Чл. 43. Работник или служгrгел. член гrа лргынизациитс на работодателите и на
синдикатите. стрвии no даrавора, койта учiг със съгласиетУт на caou работУтцател и средно или

висiие учиnигцс без аткъсвыне от pa6ara по сггtциаnност, проитажима в абраsовытелиата
инсти•гугхия, палзва платеи сrгпуск за оGучение съrласио чл. 1 69 и чл. 170 ат КТ.

Чл. 44. (1) РАБС)Т{J,ijA'ГI+ЛЯТ може да разрвцзи платен служеfэен атпуск no смисыnа на
чл. 161 i?т КТ за павиизаванс на квалифНКа.цията. Fтридrк"rиваие на ilова NIИлН дапълинтелна
киацификация:

i8

(2) Оrлу•скъТ па ал. 1 се разрешавы. прн уелавие 1ге ттридобитите зiгания, умения и
комггетектнасти ите lаnпринесат за павииrаване качествато на абраsоsателнии процес а
обризава7е.ггнагіа институиия.

Vi. ОСИГУРSiВАНЕ НА СОЦИАЛНIi ДЕЙНi)СТl1
Чл. 45. (1 ) NАБОТОДАТЕТtЙТЕ и гtървастегтинните рлзгизре:tители с тiwггжет сх:игуряват
ежеіiс;сrчнn срец.ствы за фанд ,.Сат.4иална-битова и култУрнл обсlгужвине" (С:ЬКt)) в размер ва
3 на СТа от СреДСТвыта за nсиавнаты Затlгlата.
(2) Рецьт за разпределение и nалзване на средствºта за фанд СЬКС1 се определя от
обг.иаro събратiие на рабатвиците и служителите в абра.завителната институиия.
Чл. 46. Рабатсзцатеэтите и тtървастепенките ра.зттаредтrrели с бтаджет изплащат разхлди
за транспирт от лsесгоживееието до местnработата и обратна или за }гаеи псч месrорабата на
ггедаrогическите спеиналисти, квита работят в uaceneuo място извън место;кивеенети си, в
ггълен размер от стлйнасста на абаныментниlе карrи ипи билетите в съатветствие с
дехfстваиtаlа нnрмативна уредба.
Чл. 47. (1) РАбUТС)ДАТр;11Я7" в рамкнте на бнзджеты на инс,~rитуиията млже да
нъзстанавава 'rрынспартните разхади за пъ гуване от местаживеенета да месi араfiотаты и
обратна, каrыта те се намират в рязлични нысепени места на неrгедаглrическия персаныn.
(2) Ра.зкадите при палзване на обиtествен граttсгзарт с:е удостсзяzряна•г с rrре;хстанянс на
билеrи, фаtiгури и аGанаментии карти за пътувзне rta •марш}эуxsi от гиееrиживеенетс7 ди
местарабатаzа и абратил.
(3) }Зъзстанахявдиi~~'ra на °rрансrгартнитс: ри;tхаци по ыл. 1 се изиърwва за вргмета на
изrгызнение на служебните задължения на раГотно•r.•а jrм лгяста, устанавена с трудатsия
;гС) г'tТвар.

Чл. 4$. (1) РА6()7"Oj,XATЕJIИТЕ и първnстсiтеннита разпаредители с с'>юджгтскигуряват
срет.tстви за представителна аблекла на педаrагическиге специагтнrr.и. здмесrиик-директориге
Егез нормы препа;давателска работа и rлывния счетааnдител, члгнаве на синдгткапии rе и

pmr"►атодателските арганизаиии, страни по дnrasapa, и сыатвсиrСтвие с деістааіцата корматиана
урrдба и размер, не rга-малък от 430 згв.

(Z) 11рн пасrьвване нs раfюта РАli(J"ГОДАТFЛИТЕ предсктавят на педаrаrическите
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Сl7Сциаnисти Средства за предстввителнn стблеКгьо, irpu ixliиclнн,iиr, на оставааUиrс ,т0 краЯ на
гсилемдарнаrы rаЛима месеии.
(3 Пtзлучилнте предетавително a6лi:tcлo по чл. 48, вгг. 1 нямвт прввсэ на сэблекnо по чл.
49, ап. t .
Чл. 43. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първосгспенните разппреди•гвли с fюджет сэсигуряват
безплдтнс> рвботно an"гтемло на рвfютници и служители, членове на сиидикагитв. в
сьответствие С Нврrдбаn•и за безплвтнп-то раб<этна и униформено облекпо и в размер - не по~rыгък а•г 300 лв.

(2) I1px пt>с7ъпване на рвбота лиивта vr неnедаrогическия гзераэна;т патучянаг рабо•rни
<>Е:тек.лсз, чийта срак ив изнскнане запеэчва да -гrче <►т датата. сnедвища дцtтата иа получаваие•пэ.
(3) На :заСеjтание на Общот<э събраине на рабаrници•re и Сггужитеггите в сэбразаватегтиата
нмСтитуция се вsемат реtуения относно вида и хара~-геристиките на работиото облекпа, срака
на изжасваие, начина на закупуването му (чрез предсэставннr на аванСови средс-t•вы на лиие'го
за закупуването му. закупуване сы tабстнени срецсгва и въ.зrrамоинванета им спед
предаставяне на фактура) и др.
Чл. 50. (1) Зи времето на провежцане на обу.~гение от рºзстояние в елек•rроння среды в
}славияrа на епидемии. пандемии, снергийми кризи, въвегtено извънредно гталажеllие ияи
гт,руги случаи на нвгтрсадиnими събитии РАБОТрДАТЕЛИТF иsплащsьт като допъ;тнигtiлно
трудовсэ възнаrражаение на провежлащите тави обучет•гие псдвгогичсск.и спеииалисти пя 30
леви месечно за компенсиране ряsходите за кинсумативи.
Чл. 51. МИНI'1С'ТЕРС;'ТВОТО работи за аСигуряввнс на техничtски среяствg и
инфиlзмагхиаини ресурси при въведен режим на работа лт разСтояиые в еггектранна ереда.

VH. УСЛОВИЯ ЗА СиНДИКАЛIIА ДЕЙНСК;'I' N ЗА Е'АБ()ТА НА С:ЪВЕТИТЕ ЗА
ТРИС'TPAHHU CbTI'УДНИЧЕСТВ4
Чл. 52 (1) В съатsетс•г•вие с чл. 46 аг• КI` за асъшествяваые на син.зикалиа ,.теfiносг

MHHHCTEPCTBOT() и PAЬUTOДATЕУIИТЕ; с><игуривtьт беiвъэмездно неtэбхолимите
R1dlipNa.;lHи }•СлАflия на Син.сlнК8ТИТt' — пОмt;щt%ния, lцэ:!'.iванС на рclзмнаЖи'i'е11ма 1'еКнИКа.
к<эм nкэтри, интерне•r, ма•п:риагти и др.. иеибкацими за осъгиеетвяване на техните функции.
(2) МИЕIИС:ТЕРСТ[iOT(J скигурява безsъзытrздно неnбходиыите мзтернални усллвия на
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расзитnлытс:тскнге сэрrанktзrации — псэмещGмии, rэuli:sы;:►иr. гга разиножит-с:гнгt техника. камnютри.
ин гернет, материали и др.. необхоциыи за скъпtествяване на технитс;функиии.

Чл. 53. (.!) PA6U'ТУ)ДА'Т'Е7IИTF изпъrrнякаr залъажс;иията си спряма сиидика:riните
орrанизации за осигуряваие усдивия за сиидикална цейlкуст слrд rхредс гавинс на

}доrтоверение за лег итимност, издадена от упълиаhtаlцсните пргани на синщикати•re - с rраиа
ггсз дагавора.
(2) Удостлвереиията na ал. t сс прсцстпsяr съгггаснс+ рrwскията на ръководнитr органи
на СИНДМКАТИ'I'Е и в спучай на nромяна на cyGeh~ra, предстывяцt синдикатtия орг•аи.
(з) СИНДИКАi`ИТ преltостаsят на дирсктлра на абразпв:зтелнята институция arrryaлeн
сггиs.•ък на чзгсновrес на син.аикалиите apr•анизаиии при пnискваие.

Чл. 54. За изпълнение на задачи. свързани с дейнсэсrrа на nрrанизаииите на
i}А1.y()'Г(Эj.Zr~ТЕ:ЛНТ'f.:

сгрына по i.tиrстЕэсэрл. и за участие в рабсэrата на спрыс:юния и

обтцинските съвети за тристpr€нгао сътруциичество, членовtтс им палзват rfлатен с.гужебен
гхгпуск гЮ чл. (Gt, ал. 1 от К7` в размер, както следва:
І . 40 часа за член на лрганизация на съгаза;
2. 104 часа за изGарни длъжност в сющииско ръководство на съгnза:
3. 128 часа за из6nриа ц,чъжиосr в аGпастно ръкс►воцстил на съюза;
4. 1 60 часа за избnрна д,тъхснскт в иациоиално ръксзвоцстви на съгоза.

Чл. 55. iipн ахстзг.зваие на от.•пуск nn чл. 159 и чл. 161 с►т КТ и чл. 53 и чтг. 54 от К 1'Д от
раfотнииите и слу;китслите, члеиеэве на сиидикатни•ге орг•анизаиии и на рыfнrrодате.nитс,
с rрани па настаягция дnговор, на заместващите rи мсэжв да сс изгтзiаша възныгрыждение от
Наг.tис+налныта прагрыма „Без свлбояеи час".
Чл. 56.1lри възниквыне иа кnифлигrги иrrи при ксэнстатирани нарушения на норматиsната
Y1re:.rCa саииалии•г•с rrap•гньори предсктыэзнт инфсэрыации един ►га друr и cu rьценtгва r за
rai}зrшаваггетU иМ.
V1ц. УСЛ.UВИН НА ТУУД
Чл. 57. С.•грггииrе no насrоящия ц<эrовгэls се :аггцължавцr съвмесгно да съцействат за

гэсиrуря.ванетсэ на здравскливни, бвзоnасни и хиrиеини условия r+a rpуд.
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Чл. 58. МИНИС'fЕPt;"PBt:YI'() nрганизглра обученис иа директори и прецседатели на
:.иидика:гни с}рганизыции в образователните инстгrrуции в сиrгелгата на предучи;гигц}гото и
учьглищмото абразоваиие по охрана и хигиег{а ua труда и пю безлпасии условия на труlз.

Чл. 59. MИNИCTЕPCTI3U'1'{). РАЬОТUДА'I'EJIИTЕ и С'ЙIIДИКА'I'ИТЕ обедгнгяват
усилията си за осиryряване на цопълнитетии средства за подобряване на материдлнсттехничегката и дидактическата база, неибхоцггма за образователиия процес.

Чл. biT. 13 съагвстствие с чјг. I7 от Наредо'а I 3 от 19.04.2(}0 1 г. на министъры иа тру,да и
соцна;tната политика и мииистъра иа здравеопазването за минимя.зиите изисквания за
iезииаснскт и игтаsвагге зцравг•п~ на работецtи•ге при изrюлзване на лнчии прецпазни epettc•гва
на рабатноти мяста pafxi•гУiцателят кзгатвя сnисък иа работещите в образователната
инс:гитуция, коиro имат право на епециално раfютно облекли и лични прецггазни сТкдсrва и ги
сгсигурява иsвън средствати тю чл. 49 от КТД.

Чл. 61. Страните гго доrовара, сьгласгю Наредба № 3 от 17.04.2000 г. за здранниге
кабинети в детските грацини и училища, да изнскат оснгуряване на здравни hаоинсти нив
всички tхiразователни инс•тихуции.

Чл. 62. MИtIИCТEРC''IBUTU. СИНДИКА7ИТЕ и РАБОТUДАТL•'ЛЙ"►Е канци:.iатст.нат.
с лриекти no оперативните ггрограми на Т✓врснзейския съюз.
Чл. 63.(1) МИН.И:СТЕVСТВОТО и соцналннте партиыгри да разработят мерки и правила
за сьз;.гаване на зцравослnвна и лнrиенна среца за rгрсвснгtия от забоатявинни на деиата.
vченигtиге и работвщите в ооразовятелните ииституцки.
(2) МИНИLТЁРt"Т1i0"1"О аналиsира текущиrе разхидн на ииституциите, и аки
разхадите за nрилагане на мерките по ал. 1 пренишават иконимиите от издръжката на
иг►ституцията, предприема цействия за осигуряванс на допълиителни средства .

Чл, 64. МИНИС;ТЕРС7'13U•Т'О, съглнсуваіго със сациалните лартньори, да ра•зраr"xrrи
'рцΡзователнитс
гариграми за ryarranнo въsеждане на алтериативни енергийни изтлчници в иа
институции, като се nюлзват европейски ередства пn т.нар. „Зе.лена сдедка .
Чл. 65. (]) МИНИСТЕТ'С:Т[3С)Т() и согцгшгнитс парrньnри си съдtйстват за иавършване
на ггационални nроуивания на забnлеввемостга на раГiотещите в системата на предучилищиото
н учиnищнгпо обра•sоsание и срактириrе, коитс> им влияят. пилзваliки и ltанггити от спужGити
гУо т-ру,зова медицина.
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(2) МИНИСТЕРGТВбТО разрабоrва национа.пна ГtF'f)ГFАА9А за прºфилактикы на
зайилявынията и рехабrигитиция на педагnrическите специалисти, финансовº ибезnечена с
бюджет 2д2 i г.

(3) МИ1-[И{:.Т'Ё1'CTBOTU и социалните ггсзрlньлри разрыiэлтаат мирки за сnравяне със
сг:►циалилпсикс►лºгическизе рисклэзе на работиºтл мяс•ro и пргtгдºляваие гга стресºr-ениитr
фактори.
rx, цръуrи Усллвия

Чл. 66. НастояшиягКТД влиза в cuna ar'76.1 1.3020 г. и е вылидеи за две rодингi от датата
fза псзха]исване'гл му.
Чл. 67. Договаренлстнте, постигияти в чл. 27, чл. 33, aл. 4, т. 1 от ныстоящия КТД, sлизп•г
s сн:гы от д1.д1.2д21 г.
Чл. 68. Изменения и длпълнения на КТД се извъригват по реда на неговото сключване с
ээодписване иа допълнителио епоразумение (анекс). Всика от стрыиите пл КТД миже да
rгрсдложи негавлто излаенение и допъпнение.
Чл. 69. В иsпълнение на чл. 53, ал. 3 и 4 от КТ страните вnисват тлзи дnглаор в

Изпълниrелиа•ra агениия ,.t nавии иисэзtiьсция rгл •r1з}'дtэ" в свдемднеиен срок от подписиането
1эv.
Чл. 70. Сграи►гге ио тºзи КТД се задъ:тжывы•г• да съзп.леа•г нелйхихtимцrы лрганизация и
меканизыiи :за изпълнезцге на посrwтнатите договоренлсти.
Чл. 71. (.1) На всеки шест месеца на заселание на (7грасловия съазе i• за тристрынио
сътрудничеетвп етраните па тсззи дºгювлр отчитат нsпълиение7х., на иастоящия КТД.
(2) Изгзз,н сл}Учtэите rtº предхºдиата алинея всяка от с:траните може да плиска прºвеждане
ны .заселание на Огрысллвия съвег за трисзрынио сътр}+диичество ºтнскно неизпъ.7wенис на
длгс}влренлсти в Коnеэrrивния трудов илгонар.
Чл. 72. СИНj..[ИКА.ТИ?Е се зыдължават да не rrрс:дприемат стачни дейrгвия по
r,зrэьлиените длглвиренсктп от този Кnлективr:н груиав длrовлр.
Ч:э. 73. Страните се задължават да заплчныват ркэбсrгнииите и служигезэээте в
с>бразаяап.лните инстнтуции с ныетящин КТД и длпълиителните спnразумення къаt неrл и да
23

~tм предостаыят ек.земплири r.7r х•ик.

Х. IIE'ЕХодНИ И ЗАКЛК)
ЧИТFJIНИ f.'AЗTIOPFДIiИ
§ i. Настояиtият догоалр сЕ изработи в 7 (седем)една
hви екзимпlІяра - па един :ta всяка

с}т с rраните и един за Изrяълиитс:
Іна агсииия

„f':оавна иисекцхtя no трУда •

§ 2. деіствиетл на чтr. 40, агt. 2 nr К'
Г1i 3 д01- { 34 лт 08.{Кi.202U r. се удъд:
кава до

31.12.202U г.
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