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Днес   R3 • дW ; 'на  основание  чл. 51 а  и  б  от  Кодекса  на  труда  ииемайки  пР 	пРиицииите, 
залегнали  в  ХАРТАТА  ЗА  СОЦИАЛНО  СЪТРУДНИЧЕСТВО , и  на  базата  на  колективния  трудов  
договор  за  системата  на  народната  просвета, сключен  на  11.06.2018 г., между  Синдихагшата  
организация  към  Синдиката  на  българските  у*штели  при  Националиа  тьрговска  гимназия  — град  
Пловдив, представлявана  от  Павлина  Христова  Кабакова  — Председател, за  кратко  наркчан  
"Сиидикат" 

и  

Национална  тьрговска  гимназия  — град  Пловдив, представлявана  от  Славейка  Slнкова  
Иванова  — Директор, за  кратко  наричан  "Работодател" се  сключи  настоящият  договор  за  следното: 

I. ОБЩИ  IIОЛОЖЕIiИЯ  
Чл.1. Страните  по  Колективиия  трудов  договор  се  задължават  в  хода  на  социалното  

партиьорство  да  проявяват  взаимно  уважение, зачитане  и  съгласуване  на  интересите  си  за  
осигуряване  на  необходимите  условия  за  функциониране  на  Национална  тьрговска  гимиазия  — 
Пловдив. 

Чл.2. В  този  договор  Национална  тьрговска  гимназня  - Пловдив  се  нарича  за  краткост  НТТ, 
а  работещите  в  него  — Педагогически  и  непедагогически  персонал  

11. пРЕдмЕт  и  ДЕйствиЕ  
Чл.3. (1) Предмет  на  настояпц3я  Колективен  трудов  договор  /КТД/ са  въпросите  на  

трудовите, осигурителните  и  соцяагп3ите  отношения  и  на  жизненото  равнище, които  не  са  уредеии  с  
повелителни  разпоредби  на  Кодекса  на  труда  и  подзаконовите  нормативик  актове. 

(2) Учителите  и  служителите  в  НТТ,които  не  членуват  в  Синдиката. — страна  по  договора, 
могат  да  се  присьединят  към  сключения  от  нас  Колективен  трудов  договор, при  условия  и  по  ред, 
определени  от  договора, сьгласно  чл. 57, ап. 2 от  КТ, при  следните  условия  и  ред: 

— 

	

	в  едномесечен  срок  след  подписването  на  КТД  да  подадат  заsп3ление  до  директора  на  НТТ  
в  канцеларията  на  гимназията, което  се  входира; 
заедно  със  заsпiлението  се  внася  сума  от  1°/о  върху  размера  на  основната  меселиа  заплата  
за  12 месеца  или  оставащите  месеци  до  края  иа  годината. 
новопостъпилите  членове  на  персонала  могат  да  се  присъединят  в  едиомесечен  срок  от  
назначаването  си, като  заплащат  сумата  за  оставащите  месеци  от  календарната  година; 

(3) Списьк  на  присъедаяитп3те  се  членове  и  при  промяна  в  състава  поради  присъединени  
чсленовете  , подписан  от  председателя /секретаря  на  СО  при  СБУ  в  НТТ  се  предоставя  на  
РАБОТОДАТЕЛЯ  в  края  на  всяка  календарна  година  яли  в  срок  от  едии  месец  след  подписване  на  
нов  КТД  . 

(4) присъединителиата  вноска  се  заплаща  при  секретаря  на  СО  при  СБУ  в  НТТ  до  края  на  
всяка  календарна  година  или  в  едномесечеи  срок  от  присъединяването  за  новопостьпилите  итш  
подписване  на  нов  КТД. Ако  вноската  не  бъде  платена  присъедивяването  отпада. 

(5) Събраните  средства  от  присъедиинтелните  вноски  формират  фонд, който  се  сьхранява  
при  секретаря  на  Синдикален  комитет  на  СО. 

(6) Изразходването  на  фонда  за  конкретни  социални  дейности  се  взема  на  общо  сьбрание  на  
членовете  на  СБУ  и  присъединилите  се  към  КТД  членове. 
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Чл. 4 Общото  събрание  се  свиква  по  предложение  на  председателя  на  синдикалиата  
организация, директора  на  гимназията  или  по  предложение  на  2/3 от  сня,цикалните  членове  и  
присъединитп3те  се  към  КТД  педагогнчески  и  непедагогически  персонал. Председател  на  Общото  
събрание  е  председателят  на  СБУ  или  друг  избран  от  общото  събранне. 

Чл.5. Настоящите  договорености  са  линкмални  и  имат  зацътDкителен  характер  и  се  прилагат  
за  педагоrически  и  непедагогически  персонал, членове  на  синдикалната  организагция, както  и  за  
присъединилите  се  и  за  работодателя, член  на  организацията  на  работодатеиије  - страни  по  
договора. 

Ш. ТРУДОВА  ЗАЕТОСТ, ПPOФECИOНAJIIiO РАЗВИТИЕ  И  КВАJIИФHIСА.ЦИЯ  
Чл. 6.(1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  И  СИНДИКАТЪТ  обсъждат  и  работят  по  въпросите, свързани  с  

финансовото  осигуряване: 
1. За  изпреварваща  професионална  квалификадия  на  учителите, които  ще  преподават  новото  

учебно  съдържание  и  обучение  за  работа  с  електрохни  продукти; 
2. На  системата  за  квалификация  и  кариерно  развитие  на  педагогическите  специаписти  в  

съответствие  с  държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  статута  и  професионалното  развитие  на  
учителите,директорите  и  другите  педагогически  специалисти; 

3. За  допълнителиа  квалификация  на  педагогическите  специагпгсти  над  определената  в  чл. 
222, ал. 3 и  4 на  Закона  за  предучилищното  и  учигпшцiото  образование  (ЗПУО). 

4. За  утвърждаване  и  развнтие  на  наставиичеството  с  дел  оказване  на  методическа  и  
организационна  подкрепа  на  новоназиачени  педагогически  спедиалисти. 

5. За  допълнителна  квалификация  на  педагогическите  специалисти  и  непедагогическия  
персонал  за  изграждане  на  умения  за  работа  по  проекти  и  програми  в  системата  на  образованието; 

6. За  поддържане  и  повипiаване  на  професионалиата  кватшфикацяя  на  педагогически  и  
непедагогическия  персонал. 

(2)При  планиране  на  вътрешноииституционалната  квалификация  на  
педагогическите  специатплисти  по  чл. 223 от  ЗПУО, РАБОТОДАТЕЛЯТ  предлага  теми, насочени  към  
преодоляването  на  стреса  сред  учи7селите  и  към  педагогическото  взаикодействие  между  учители  и  
родители. 

Чл. 7. При  прекратяване  на  трудовите  правоотношення  по  чл. 328, ал. 1, т.2 и  т.3 от  Кодекса  на  
труда, в  рамките  на  утвърдената  численост  на  персоыала, РАБОТОДАТЕЛЯТ  спазва  следните  
условия: 

1. Информнра  СИНДИIIСАТА  за: 
а) причините  и  необходимостта  от  намаляване  численостга  на  персонала; 
б) броя  и  дrтьжностите, подлежапц3 на  ськращение  по  категории  персонал, професии  и  

специалности; 
в) възможностите  за  пренасочване  на  освободения  персонал. 
2. Не  прекратява  трудовите  правоотношения  на  на  педагогически  и  непедагогическия  

персонал  в  трудоспособна  възраст, ако  по  същите  специалности  има  работни  места, които  се  заемат  
от  пенсионери. 

З. Прекратява  трудовите  правоотношения  по  чл. 328, ал. 1, т. 2 и  3 от  Кодекса  на  труда  с  
педагогически  и  непедагогическия  персонал, членове  на  синдиката  - страна  по  договора, след  
предварително  съгласие  на  синдикалната  организация  в  НТТ. 

Чл. 8. СИНДИКАТЪТ  се  задължава  в  срок  до  седем  работни  дни  от  деня, следващ  датата  на  
получаването  на  искането, да  изразят  мнение  по  чл. 8, т. 3. 

Чл. 9. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  запазва  работните  места  на  правоспособик  учители  с  безсрочни  
трудови  договори  за  периода, за  който  са  назначени  за  времеино  изпълняващи  длъжността  
„директор" на  образователната  институция. 

(2) РАБОТОДАТЕЛЯТ  не  сключва  трудови  договори  с  вънпп3и  лица  за  дпъжности, за  които  
има  назначени  учители, отговарящи  на  изискванията  за  заемане  на  сьответш3те  длъжности  с  
непълна  норма  преподавателска  работа  по  съответните  учебни  предмети. 

Чл. 10.(1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  задъткителио  отправя  покана  до  СИНДИКАТА  да  участват  в  
разработването  и  актуагш,зацията  на  следните  докумеити: 

1. Правиляик  за  вътрегпния  трудов  ред; 
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2. Вътреппiи  правила  за  работнаrа  заплата; 
З. Правилник  за  дейността  на  училището; 
4. Бюджета  на  НТГ  - Пловдив; 
5. Правилник  за  безопасни  условия  на  труд; 
6. План  за  кватп3фикядионната  дейност; 
7. Етичен  кодекс; 
8. Критерии  по  Раздел  V от  Наредба  №  4 от  20.04.2017 г. за  нормиране  и  заплащане  на  труда  

- за  постигиати  резултати  от  труда  на  педагогическите  специатgгсти; 
9. Допълнителни  критерии  за  заемане  длъхНостгd „главеи  учител", съгпасно  Наредба  №  12 от  

01.09.2016 г. за  статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, директорите  и  другите  
педагогически  специатgгсти; 

10. Разпределение  на  времето  за  ползване  на  платения  годишен  отпуск  на  работииците  и  
СлужителкТе. 

(2) След  утвърждаването  им, документите  по  ап. 1 се  предоставят  на  председателя  на  
синдикалната  организация, страни  по  договора. 

Чл. 11.(1) СИНДI~ffСАТЪТ  и  РАБОТОДАТЕЛЯТ  започват  процедура  по  преговори  за  
ск.rпочване  на  нов  КТД  с  внасянето  на  проект  на  Колективен  трудов  договор  от  СИНДиСАТА  в  срок  
до  един  месец  след  подписване  на  КТД  за  системата  на  предучитffiпяото  и  учитпiщното  
образование. 

(2) Анекс  към  КТД  за  НТГ  се  договаря  и  в  случаите  когато  има  подписан  Анекс  към  КТД  за  
системата  на  предучигпп,дното  и  училищяото  образование, както  и  когато  се  договорят  други  
промени  в  настояпщя. 

Чл. 12. РАБОТОДАТЕЛЯТ  и  СИНДИКАТЪТ  създават  условия  за  информиране  на  
работниците  и  служителите  за  настьпилите  изменеиия  в  нормативните  документи  за  
предучигищното  и  училщiото  образование, както  и  такива, отнасящите  се  до  трудовите  и  
осигурителните  отнопiения  на  работещите  в  системата. 

Чл. 13. РАБОТОДАТЕЛЯТ, регулярно  и  при  поискване  предоставя  на  СHIНдHIСАТА  
информация, свързана  с: 

1. Изпълиението  на  бюджета  по  параграфи, с  обяснителии  белехаси  по  приложеяа  форма, 
изготвена  от  МИНИСТЕРСТВОТО  и  съгласувана  сьс  социапннте  партиьори; 

2. Прилагането  на  Наредба  №  4 от  20 април  2017 г. за  нормиране  и  заплащане  на  труда; 
З. Социагпвите  плащаиня; 
4. Длъхностните  щатни  разписания, без  цични  дании; 
5. Изпълнение  на  конкретнg договорености  в  Колективния  трудов  договор. 
Чл. 14. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  сключва  трудови  договори  по  чл.110, чл.111 или  чл. 114 от  

Кодекса  на  труда  при  назначаване  на  учитетп3 с  намалена  норма  преподавателска  заетост, 
недостатвчтга  за  разкриване  на  щат. 

(2) Основното  трудово  възнагражденне  по  ал.1 се  определя  пропорционагшо  на  нормата  
преподавателска  работа  и  определеното  работно  време  в  договора, а  допътпiителните  трудови  
възнаграждения  по  чл. 31 - в  пълен  размер, с  изключение  на  ап. 1 и  ал. 2. 

Чл. 15. РАБОТОДАТЕЛЯТ  разкрива  работни  места  за  психолог, педагогичесхи  съветник  или  
социален  педагог  (социален  работник), както  следва: 

- Минимум  1 щатна  бройка  при  ыад  350 ученици  и  минимум  2 щатни  бройки  при  ыац  800 
ученици. 

Чл. 16. В  случаите, когато  членове  на  СИНДИКАТА  - страна  по  договора, работят  по  договор  
за  заместваие, след  освобождаване  на  мястото  от  тятуляря, могат  да  ползват  предимство  при  
сключването  на  трудов  договор. 

IV.ТРУДОВИ  ВЪ3ИАГРАЖДЕНИЯ  И  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  
Чл. 17.(1) Брутната  работна  заплата  на  заетите  в  НТТ  се  определя  от  РАБОТОДАТЕЛЯ  в  

съответствие  с  действащата  нормативиа  уредба, КТД  за  системата  на  предучззлищното  и  
учитпищното  образование, КТД  в  НТГ  и  Вътретните  правила  за  работната  заплата  в  НТГ. 

(2) РАБОТОДАТЕЛЯТ  увеличава  работните  заплати  на  заетите  в  НТГ  в  срок  и  размер, 
определени  с  условията  и  по  реда  на  нормативната  уредба, колгктивния  трудов  договор  и  съобразно  
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бюджета  на  НТГ. 
(3) НТТ, прилагаща  система  на  делегираи  бюджет, може  да  извърпш  увеличение  на  работните  

заплати  съгласно  Вътрешиите  правила  за  работиата  заплата  по  всяко  време  на  годината. 
(4) РАБОТОДАТЕЛЯТ, ако  не  е  приложил  ал. 2, предоставя  анализ  на  страинте  по  договора  

за  причините  за  неизпълнението  й. 
Чл. 18. Структурните  елемеити  на  брутиата  работна  заплата  се  иидексират  съобразно  

политиката  по  доходите  в  рамките  на  год,итатия  бюджет  на  НТТ  и  договореносгите  в  колективен  
трудов  договор  на  отраслово, и  на  ниво  образователна  инсТиТУция. 

Чл. 19. (1).Работиидите  и  слухителите  в  НТТ, членове  на  страиите  по  договора, получават  
допълнителио  трудово  възнагранцдение  за  придобит  трудов  стаж  и  професионапен  опит  в  размер  на  
не  по-малко  от  1 на  сто  от  основното  месечно  трудово  възнаграждение  за  всяка  година  трудов  стаж. 

(2). За  трудов  стаж  и  професионален  опит  се  признава  трудовия  стаж  на  лицето, зачетен  като  
такъв  по  действащото  законодателство  до  01.07.2007 г. 

(3). След  01.07.2007 г. за  придобит  трудов  стаж  и  професионален  опит  се  зачита  стажа  
признат  по  КТ, през  който  работникът  или  слуха3телят  е  работил  по  трудово  правоотношеиие, 
независимо  на  какви  длъжности  и  работодател. Трудовият  стаж  се  удостоверява  с  трудова  книхаса, 
УП  3 или  други  документи  и  се  начислява  от  месеца, следващ  представянето  на  документа. 

Чл. 20. РАБОТОДАТЕЛЯТ  договаря  индивидуатшите  работни  заплати  на  педагогическите  
специалисти, прилагайаси  договореностите  в  колективните  трудови  договорн  и/или  във  вътрешните  
правила  за  работна  заплата, като  задължително  огчиіа  И. 

1. Заемаыата  длъжност; 
2. Професионалната  квалификация, необходима  за  заеманата  длъжност; 
3. Професионалиия  опит  на  педагогическия  спегц3алист. 
Чл. 21. Когато  по  силата  на  нормативен  акт  на  Министерския  сьвет, колективен  трудов  

договор  йли  на  вътрешен  акт  на  работодателя  от  определена  дата  са  увеличени  работните  заплати, 
но  работникът  или  слуха3телят  към  тази  дата  или  след  нея  е  бил  в  платен  отпуск, поради  което  
увеличението  не  се  е  отразило  в  базата, от  която  се  изчислява  възнаграждението  за  платен  отпуск  по  
реда  на  чл. 177 от  Кодекса  на  труда, към  възнаграждението  за  отпуск  се  доплаща  добавка, изчислена  
с  процеита  на  увеличение  на  новото  и  предипшото  брутио  трудово  възнаграждение, определени  по  
трудовото  правоотношение . 

Чл. 22. В  НТТ  се  определят  лиииматпш  осиовни  работни  заплати, и  се  прилагат  от  влизаието  в  
сила  на  съответното  РМС  за  увеличаване  на  стандартите  за  делегираните  от  държавата  дейности  по  
образованието,както  следва: 

(1) Педагогически  специалисти  с  ръководни  функции: 
- Заместник-директор  УД  — не  по-малко  от  1065 лв.; 

(2) Педагогически  специаТпгсти: 
1. Учител, психолог, педагогически  съветиик- не  по-малко  от  920 лв.; 
2. Старпш  учител  - не  по-малко  от  955 лв.; 
3. . Главен  учител  — не  по-малко  от  1005 лв. 
4. Ръководител  на  направление  „Информационни  и  комуникационни  технопогии" - не  

по-малко  от  920 лева. 
Чл. 23. При  преназначаване  от  длъжност  „Учител" на  длъжност  „Старпш  учител" 

индивидуалната  основна  работна  заплата  на  лището  се  увеличава  с  мишпкум  35.ООлева  
Чл. 24. При  преназначаване  от  длъжност  „Старпп3 учител" на  длъжност ,, Главен  уч~гтел" 

индивидуазпiата  основна  работна  заплата  на  лидето  се  увеличава  с  минимум  50.ООлева. 
Чл. 25. (1) За  работниците  и  служителите  от  непедагогическия  персонал  в  НТТ, членове  на  

СИЯДикАТИТЕ, при  нормалиа  продътnкителност  на  работиото  време  (чл. 136 kT) се  определят  
следиите  минималните  основни  месечни  работии  заплати: 

1. За  длъжности, неизискващи  образователна  степея  н  професионагша  квалификация  - не  
по-малко  от  лц3нималната  работна  заплата; 

2. За  длъжностите  „огняр", и  подобни  на  тях  длъжности  - не  по-малко  от  110°/о  от  
минималыата  работна  заплата. 

З. За  длъжностга  „техиическы  секретар" и  ,,домакин , не  по-малко  от  1 1 5% от  минималната  
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работна  заплата. 
4. За  длъха3остите  „адд►инистративен  секретар" — не  по-магпсо  от  120 % 
5. За  длъхаiостите  „счетоводител", „главен  счетоводител" и  ,,бибдиотекар  „специапист  

човеппси  ресурси" и  други  подобик  на  тsnc длъхазости  - не  по-малко  от  125% от  минималната  
работна  заплата. 

6. Заместник-директор  АСД  — не  по-матпсо  от  1065 лв. 
(2) Договореностите  по  т. 2, 3, 4, 5 се  прилатат  за  служители  със  съответиата  професионапна  

квалификация . 
Чл. 26. За  работниците  и  слух¢гтелите  в  НТТ, членове  на  син,аика.тпiите  и  работодателските  

организации, страни  по  договора, срокът  на  предизвестие  при  прекратsшане  на  трудовите  
правоотношения  по  чл. 328, ал. 1, т. 1- 3 и  10 от  КТ  е  два  месеца. 

Чл. 27. За  работниците  и  спухагтелите  НТТ, чпенове  на  синдикалвите  и  работодателските  
организяции , страви  по  договора, обезщетение  на  основаиие  - чл. 331, ал. 2 КТ  - не  по-магпсо  от  5 
брутин  работни  заплати. 

Чл. 28. (1) На  работници  и  служители, члеиове  на  сицдрикагпiите  и  работодателските  
оргянизации , страни  по  договора, се  изплаща  обезщетение  в  следния  размер: 

1. На  основание  чл. 222, ал. 1 от  КТ  - брутното  трудово  възнаграхцдение  за  срок  от  два  месеца; 
2. На  осиоваине  чл. 222, ал. 3 от  КТ  - на  педагогическите  специалисти, които  през  послединте  
10 години  от  трудовия  си  стаж  са  заемалз  длъхшост  на  педагогически  специагшст  в  държавна  
илй  обпц3нска  институция  на  бюджетна  издръхаса  от  системата  на  предучитппщяото  и  
училищното  образование , се  изплаща  обезщетение  по  чл. 222, ал. 3 от  Кодекса  на  труда  - в  
размер  на  10,5 брутни  работни  заплати. 
3. На  основание  чл. 222, ал. 3 от  КТ  — на  лица  от  непедагогическия  персонал, които  са  
работили  при  съпц3я  работодател  през  последните  10 години  от  трудовия  им  стаж  — 8,5 брутни  
работни  заплати. 
4. На  педагогическите  специалисти , които  изпътняват  минимагша  норма  задъгnкителна  
преподавателска  работа  по  нsпсолко  трудови  договора, при  прекратяването  им  и  придобито  
право  на  пенсия  за  осигурителен  стаж  и  възраст  се  изплаща  обезщетение  по  чл. 222, ал. 3 от  
КТ  по  трудов  договор  по  всеки  от  трудовите  договори  пропорционагшо . 
(2) При  прекратяваие  на  трудовото  правоотиошение  поради  бопест  на  основание  чл. 325 т. 9 и  

чл. 327 т. 1 от  КТ, работниасьт  или  слухсителят  има  гграво  на  обезщетение  в  размер  на  бругното  му  
трудово  възыаграждеике  за  3 месеца, ако  има  най-малко  5 години  трудов  стаж  и  през  последните  пет  
годияи  не  е  получил  обезщетение  на  същото  основание. 

Чл. 29. РАБОТОДАТЕЛЯТ  планира  и  изплаща  в  рамките  на  годишиня  бюджет  на  НТТ  
допълнителио  трудово  възнаграждение  на  работепц3те  в  НТТ  - три  плащаиня, отразеин  във  
вътрешнi3тё  правила  за  работните  заплати  на  образователиата  институция. 

за  24 май  — Ден  на  славянската  писменост  и  култура, 
за  15 септември  — Начало  на  учебната  годииа, 

- 	за  1 иоември  — Ден  на  народните  будители. 
Чл. 30. През  месец  декември  главният  счетоводител  информира  директора  с  докла,граа  записка  

за  иеизразходваинте  средства  и  възможностите  за  изплащане  на  еднократно  трудово  
възнаграждеиие  за  края  на  годината. Директорът  представя  на  синдикагпiото  ръководство  
ииформация  за  фикансовата  възмохо3ост  за  плащането  и  със  заповед  определя  конкретяия  размер  

Чл. 31. Годиппиите  средства  за  квалификация  се  определят  в  размер  не  по- малък  от  1,2 на  сто  
от  годишинте  средства  за  работна  заплата  на  педагогяческия  персонал  и  се  предоставят  за  
включването  на  педагогическите  специалисти  в  квалификационыи  курсове, предварително  
съгласувани  със  социатпiите  партньори, обсъждани  на  педагогически  съвет  и  утвърдени  от  
директора. 

Чл. 32. (1) Страните  по  този  договор  се  споразумяват  миниматпiите  размери  на  
допълнителните  трудови  възнаграждения  за  членовете  на  организациите , страни  по  настошдия  
договор, да  бъдат  както  следва: 

1. За  по-висока  лична  квалификация. За  професионална-квалификационна  степеи  не  
по-маrпсо  от: 

а) за  V ПКС  - 30 лв; 
б) за  IV ПКС-35лв; 

5 



в) за  III ГIIСС-50 лв; 
г) за  II HKC -72 лв; 
д) за  I ПКС  - 95 лв. 
2. За  образователна  и  научfта  степен  „доктор", свързана  с  изпътпiяваната  работа, не  по-малко  

от  130 лв. ; 
З. Когато  има  правно  основание  за  плащане  едновременно  на  допъгпително  трудово  

възнагрансдение  за  по-висока  лилиа  икалификация  за  професионатпiо-кватплификадионна  степен  и  
образователна  и  научна  степен  "доктор", на  лицето  се  заплаща  по-благоприятиото  допълнително  
трудово  възнаграждение . 

(2) За  работа  с  деца  и  ученици  със  СОП  на  директори  и  педагогически  специалисти, членове  
на  СИНЦККАТА, страни  по  настоятрая  договор  - не  по-малко  от  30 лв. Възнаграждението  се  
изплаща  за  действително  атработено  време  през  периода  на  учебните  занятня. Право  на  
допълнително  трудово  възнаграждение  по  ал. 2 имат  педагогическите  спецыал®гсти, на  които  
работата  с  деца  и  ученици  със  СОП  не  произтича  от  преките  служебии  задължения. 

(3)За  ыаставиичество  на  учители  се  заплаща  не  по-малко  от  60 лева  месечно  за  срок  до  една  
година. 
(4)За  участие  в  екипи  за  съвместна  работа  на  институциите  по  обхващане  и  зацържане  в  
образователната  система  на  деца  и  ученици  в  задъгnкителна  предучитппцна  и  учвлищна  
възраст  - за  действителио  посещение, отразено  в  протокол, се  заплаща  допътп;zително  
възнаграждение, съгласио  вътрепшите  правила  за  работиата  заплата  на  образователната  
икститудия. 
(5) За  провеждане  на  допъгпiително  обучение  на  деца  и  учениди, които  не  са  усвоили  

компете$тностите, запожени  в  учебната  програма, или  на  деца, които  не  влацеят  български  език  - за  
1 проведен  час, възнаграждение  в  съответствие  с  чл. 32, ап. 8. 

(б) Учебен  час  над  миниматп;ата  норма  задълхаателна  преподавателска  работа  (лекторски  
час) за  члеыовете  на  организадиите, страни  по  настоящия  договор, от  педагогическия  персонал  се  
заплаща, както  следва: 

1. За  учител  с  висше  образоваиие  и  образователно -квалификационна  степен  „маrисхър" или  
„бакалавър" - не  по-малко  от  7,20 лв.; 

2. За  учител, притежаващ  професионална  кватп3фикадия  „учител", но  не  отговарsпд  на  
изискването  за  заемане  на  конкретыата  длъжност  - не  по-малко  от  6,00 лв. 

З. Директорът  на  НТТ  създава  органттзадия  за  изплащане  на  лекторските  часове  до  края  на  
месеца, следващ  този, през  който  са  изработеии. 

(7) За  водене  на  задъгnкителиата  документагц3я, за  консултиране  на  родите.гш, деца  и  ученици  
се  изплаща  допътпiителното  трудово  възнаграждение  в  следния  размер: 

1. На  класните  ръководители, членове  на  синдакатите, в  дневна  и  вечерна  форма  на  обучение  
в  у=пг.тпiщата  - не  по-малко  от  42 лв. месечно, считано  от  15.09. - 30.06 и  за  12 клас. 

2. На  учители, водещи  докумеитацията  на  ученищи  в  задочна  или  самосroятелиа  форма  на  
обучение  - не  по-малко  от  65 лв. годиппiо, съгласио  издадена  заповед  на  Директора. 

З. На  учителите, които  извършват  дейности  по  ИКТ  и  не  са  ръководители  на  колппотьрни  
кабинети, на  които  е  възложено  обработката  на  задължитетшата  електронна  документация  на  
образователиата  институция  се  изплаща  допъгпп3телно  трудово  възнаграждение  в  размер, не  
по-малко  от  35 лв. месечно. 

(8) На  педагогическите  специатисти, членове  на  синдикатите, извърпващи  допътпителиа  
работа  се  заплаща  допълнително  възнаграждение  като  лекторски  часове, регламентирано  с  
вътреппiите  правила  за  работната  заплата  на  учебното  звено, какго  следва: 

І . За  проверка  и  оценка  на  една  писмена  работа  от  отимшиаца, съсreзания  по  календара  на  
МОН, НВО  и  други  се  заплаща  дотыпп3телно  възнаграждение  като  лекторски  час  катrго  следва: 

- 	за  писмеыа  работа  - на  всеки  проверяващ  за  проверка  на  една  работа  - 0.3 часа  
2. За  изпитване  на  един  ученик  във  формите  на  задочио, дистанционно, индивидуатно  или  

самостоятелно  обучение: 
а) председател  на  комисия  - 0,5 часа; 
б) член  на  комисия  - 0,3 часа. 
З. Провеждаие  на  консултации  със  задочници  - 1 час. 
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4. Провеждане  на  държавен  изпит  по  практика  за  придобиване  на  степен  на  професионална  
квалифиiсадия  по  специалност: 

а) председател  на  комисия  - 8 часа  
б) член  на  комисия  - 5 часа; 
в) проверка  на  една  писмена  работа  на  ученик  от  държавен  изпит  по  теория  за  придобиване  на  

степен  на  професионагпiа  икалификадия  по  специалност  или  професия  - за  всекн  преподавател  - 0.5 
час. 

г) при  изпълнение  на  зацътnкения  във  връзка  с  участие  на  уяеници, учители  и  служителн  в  
дейности  за  съсreзания, олимпиади  и  други  прояви  по  капендара  на  МОН, РУО, Обпщна, Област  
Пловдив  и  други  институции, извън  рамките  на  законоустановеното  работио  време  да  се  заплаща  
възнаграждение : 

-при  ангюкираност  до  2 часа  - 2 лекторски  часа  
-при  ангахп3раносr до  4 часа  - 4 лекторски  часа  
-при  ангаха3раност  до  6 часа  - б  лекторски  часа  
-при  ангажираност  до  8 часа  - 8 лекторски  часа  
д) Право  на  допълиително  еднократно  възнаграждение  за  учебиата  година  имат: 
1. Председателят  на  У*п3гgпцната  зрелостна  комисия  -130.00 лева  
2. Председателят  на  Учитпгщиата  комисия  по  подготовка  и  провеждане  на  Държавии  изпити  

за  придобиване  на  степен  за  професионагша  квалифнкация  -130.00 лева  
3. Председателят  на  Учитппцната  комисия  по  подготовка  и  провеждане  на  НВО, РВО  - 80.00 

лева  
4. Председателят  на  комисията  за  провеждане  на  ДЗИ  в  у=далището- 100.ООлева  
(9) 	Минималнкre размери  на  допътпгителните  трудови  възнаграждения  по  чл. 36 се  прилагат  

от  влизането  в  сила  на  РМС  за  увеличение  на  стандартите  за  делегираните  от  държавата  дейности. 
Чл.33.(1) Средствата  за  допътпително  трудово  възнаграждение  за  постигнати  резултати  

от  труда  през  учебната  година  на  педагогическите  специалисти  се  плаяират  в  рамките  на  бюджетите  
на  НТТ  за  2019 г. в  размер  не  по-малко  от  4% и  не  повече  от  4,5% от  годишния  размер  на  средствата  
за  работни  заплати. 

(2) Критериите  за  диференцирано  заплащане  на  педагогическия  персонал  се  
актуапизират  по  предложения  и  след  консултации  със  Синдисата.. РАБОТОДАТЕЛЯТ  ги  предлага  
за  приемане  от  Педагогическия  сьвет. Отчитат  се  спедифкчаи re особености  на  училището  - 
включват  се  онези  дейности, за  които  учителите  не  получават  възнаграждение : участие  като  
квестори  на  ДЗИ, участие  в  различви  постоянни  и  временни  комисии, успехи  на  ученици  в  
нациоиагпiи  и  регионални  конкурси, огппкпиади, състезания; разработване  на  сценарии  за  празници, 
организираие  на  изпожби, посещения  на  музеи, участие  в  национатпiи  кампании, работа  с  даровити  
деца  и  др. Миниматлите  размери  на  допълнителните  трудови  възнаграждения  по  чл. 36 се  прилагат  
от  влизането  в  сила  на  РМС  за  увеличение  на  стаидартите  за  делегираните  от  държавата  дейности. 

Чл. 34 (1) Средствата  за  допълнително  трудово  възнаграждение  за  посгихнатн  резултати  
от  труда  през  календарната  година  на  непедагогическия  персонал  се  планират  в  рамките  на  
бюджета  на  НТТ  за  всяка  година  в  размер  определен  с  Анекс  към  КТД  или  Анекс  към  ВПРЗ  или  
Заповед  на  директора. 

(2) Достигнатия  общ  размер  на  средствата. за  ДТВ  за  постигнати  резултати  от  труда  през  
календарната  година  на  непедагогическия  персонал  не  се  намалsп3ат, а  се  индексират  в  посока  
увеличение  при  увеличение  на  бройката  на  непедагогическия  персонал  и  съобразно  възмохностите  
на  бюджета. 

Чл. 35. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  заплаща  доп•ыпiителио  възнаграждение  в  размер  не  пo-мапък  
от  70 на  сто  от  основната  работна  заплата  на  заместаания  работник, служител  или  педагогически  
спецналист  на  заместващия  или  я  разпределя  между  заместващите, членове  на  синдИхатите, 
който/коиго  освен  своята  работа  или  дейност  работи/работят  по  вътрепшо  заместване  при  
условията  и  реда  на  чл.259 от  КТ. 

(2) На  работници  и  служителн, положили  труд  в  работни, почивни  и  празнични  дни, се  
заплаща  трудово  възнаграждение  за  извънреден  труд  в  размери, определени  в  чл. 262, ал. 1, т. 1- 3 
от  КТ. 

Чл. 36. (1) Директорите  на  образоватетши  институции  на  делегиран  бюджет  предоставят  
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всsпсо  тримесечие  на  общо  събрание  на  работинците  и  служителите  информация  за  изпъгшението  на  
бюджета  на  образователната  инстиzудия  по  параграфи, подпараграфи  и  конкретни  дейносги. 

(2) Данните  за  изпълнеинето  на  бюджета  на  НТТ  следва  да  бъдат  пъ.тии, ясни  и  разбираеми, 
като  включват  изразходваните  средства  за  работин  заплати  и  осигуровки, за  социални  плащаяия  и  
издръжка, придружени  с  обяснителни  записки  по  примерен  образец, изработеи  съвместно  от  
MPК ICTEPCTBOTO и  социалинте  партиьори . 

(3) Ииформацията  трябва  да  бъде  съпоставима  с  утвърдения  бюджет  на  образователната  
ииституция  за  годината. Същата  следва  да  съдържа  даини  за  извършеикте  промеив  по  бюджета  през  
периода, в  т.ч. и  за  вътреппiокомпенсирани  промени, както  и  информадня  за  неразплатени  разходи  
на  образователната  институция  при  напиине  на  такива  и  възможносгиіе  за  финансовото  им  
осигуряване. 

(4) Копие  от  информацията  по  ал. 1 се  предоставя  на  председателите  на  синд:ригсатяите  
организадии, страни  по  договора, три  дни  преди  провеждане  на  общото  събранне. 

V.РАБОТКО  ВРЕМЕ, IIOLB3BKИ  и  ОТПУСКИ  
Чл. 37.(1) Разпределението  на  работиото  време, графиците  за  работз  на  смени, условията  и  

редът  за  полагане  и  за  заплащане  на  нощен  и  извънреден  труд  и  отчитането  на  работиото  време  се  
уреждат  с  Кодекса  на  труда  и  Правилиика  за  вътреппiня  трудов  ред  на  НТТ, които  се  обсъждат  и  
приемат  съгласно  чл. 37 и  чл. 181 от  Кодекса  на  труда. 

(2) Платения  rодишен  отпуск  на  педагогическия  персонал  се  ползва  приоритетно  в  неучебни  
дни, а  при  възникиала  необходимост  от  ползване  на  отпуск  в  учебио  време  - по  взаимио  съгласие  с  
Директора. 

(3) При  ползването  на  платен  годишен  отпуск  от  непедагогическия  персонал  се  отчита  
индивидуалното  желание  на  слуха3теля  и  спеваификата  на  работата. 

Чл. 38. Работното  време  на  педагогическите  спедиалисти  в  периода  на  учебното  време  
включва: изпълиението  на  възложената  преподавателска  норма, участие  в  педагогически  съвети, в  
работата  на  методически  обединения, консулгтazции  на  ученици  и  родители, родителски  срепц.и  и  
изпълиение  на  други  задължения  по  длъжностна  характеристика, както  и  самоподготовката, която  
се  осъществява  в  предпочитана  от  уинтеля  среда. 

Чл. 39. На  основание  чл.156а  от  КТ  за  членовете  на  синдракатите  и  на  оргаиизацкнте  на  
работодателите, страни  по  договора, се  определят  по-големи  размери  на  отпуски  по  чл. 155 и  156 от  
КТ, както  следва: 

1. Размерът  на  основния  платен  годишен  отпуск  по  чл. 155, ал. 4 от  Кодекса  на  труда  се  
определя  на  28 работни  дии  за  непедагогическия  персонал. 

2. Работници  и  служители  от  непедагогическия  персонал  с  намапена  работоспособност  50 и  
над  50 на  сто  имат  право  на  основен  платен  годишен  отпуск  в  размер  на  не  по-магпсо  от  34 работии  
дии. 

3. Размерът  на  удължения  платен  годишен  отпуск  по  чл. 155, ал. 5 от  КТ  и  чл. 24, ал. 1 от  
Наредбата  за  работното  време, почивките  и  отпускитс  за  педагогическите  специалисти  се  определя  
общо  на  56 работыи  дни. 

4. За  непедагогическия  персонал  допълиителеи  платен  годишеи  отпуск  по  чл. 156, т. 2 от  КТ  - 
не  по-малко  от  8 работни  дни. Списъкът  на  длъжностите, за  които  се  установява  ненормиран  
работен  ден, се  определя  от  работодателя  след  консултацни  със  СИНДИКАТИТЕ. 

4.1. На  работниците  и  служителите  в  НТТ, членове  на  CИНДI~IICATA, страни  по  договора, 
работещи  на  1 ноември, се  изплаща  трудово  възнаграждение, равно  на  удвоения  размер  на  средно  
дневиото  брутно  трудово  възнагражденне . 

4.2. За  работниците  и  служитетпате, членове  на  орrаиизациите  на  работодателите  и  
синдипсатите, страни  по  договора, дните  обявени  за  неучебни  при  условията  на  чл. 105, ал. 5 от  
ЗПУО  се  считат  за  неприсъствени  дни, но  не  повече  от  5 дни  годиппiо. 

4.3. За  работниците  и  слухвтелите  в  НТТ, за  които  24 май  е  работен  ден  /по  списък/, се  ползва  
като  първи  ден  от  платения  годишен  отпуск. 

Чл. 40. При  ползване  на  отпуск  по  чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и  3 от  КТ  на  работнигц3те  и  
слухпгтелите, членове  на  синдикагпiите  и  работодателските  организацин, страни  по  договора, се  
изплаща  възнаграждение  от  работодателя  по  реда  на  чл. 177 от  Кодекса  на  труда. 
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Чл. 41. На  основание  чл. 168 от  Кодекса  на  труда, на  работнички  и  служителки, членове  на  
синдикалните  и  работодателските  организации  , страни  по  дотовора, се  предоставя  допълнителен  
платен  отпуск, както  следва: 

1. С  две  деца  до  1 8-годипша  възраст  - 2 работни  дии; 
2. С  3 и  повече  деца  до  18-годишна  възраст  - 4 работяи  дни. 
Чл. 42. При  условията  на  чл. 40 право  на  този  отпуск  има  работник  или  служител, който  

вместо  маината  се  грижи  за  отглеждането  на  детето. 
Чл. 43. Работияк  или  служител, член  на  оргаиизациите  на  работодателите  и  на  синдиiсатите, 

страна  по  договора, който  учи  със  съгласието  на  своя  работодател  в  средно  или  висше  училище  без  
откъсване  от  работа  по  специагпiост, приложшка  в  образователната  институция, ползва  платен  
отпуск  за  обучение  съгласно  чл. 169 и  чл. 170 от  КТ. 

Чл. 44. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  може  да  разрепш  платен  служебен  отпуск  по  смисъла  на  чл. 
161 от  КТ  за  повишаваие  на  квагшфикацията, придобиване  на  нова  н/или  допъ,тлвителиа  
квалификация  на  педагогическите  специалисти . 

(2) Отпускът  по  ал. 1 се  разрешава, при  условие  че  квалификационната  форма  е  свързана  с  
повишаваые  качеството  на  образователния  процес  

Чл.45. Учителите, които  са  включени  в  комисии  за  НВО  и  ДЗИ  със  заповед  на  РУО  и  МОН, 
ползват  дни  от  платения  годишен  отпуск. 

VI. ОСИГУРЯВАИЕ  НА  СОЦИАJII3И  ДЕЙНОСТИ  
Чл. 46 РАБОТОДАТЕЛЯТосигурява  безвъзмездио  необходримнте  материални  условия  на  

синдиката  - помещения, ползване  на  размножителна  техинка, комшотри, интернет, материали  и  
др.необходими  за  осъществяване  на  техните  фунгщии. 

Чл. 45. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  осигурява  ежемесечно  средства  за  фонд  „Социалио-битово  и  
културно  обслужване" в  размер  на  3 % определен  от  нормативен  акт. 

(2) Редът  за  разпределение  за  ползване  на  средствата  за  фонд  „Социагпiо- битово  и  културно  
обслужваие" се  определя  от  общото  събраиие  на  работниците  и  служителите  в  образователната  
иНСТитуциЯ. 

Чл. 46. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  изплаща  разходи  за  траиспорт  от  местоживеенето  им  до  
местоработата  и  обратно  или  за  наем  по  месторабота  на  педагогическите  специалисти, които  
работят  в  населено  място  извъи  местоживеенето  си, в  пълен  размер  от  стойността  на  абонаментните  
картн  или  билетите  в  съответствие  с  действащата  нормативна  уредба. 

(2) Разходите  при  ползване  на  обществен  траиспорт  се  удостоверяват  с  представяне  на  
билети, фактури  и  абонаментни  карти  за  пътуване  по  марпiрута  от  местоживеенето  до  
местоработата  и  обратно. 

(3) Възстановяването  на  транспортните  разходи  по  ал. 1 се  извърпша  за  времето  на  
изпълнение  на  служебните  задължения  на  работното  им  място, установено  с  трудовия  договор. 

Чл. 48. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  осигурява  средства  за  представително  облекло  на  
педагогическите  специалисти, заместник-директорите  без  норма  преподавателска  работа  и  главния  
счетоводител, членове  на  СИНДИКАТА, в  съответствие  с  действащаzта  нормативна  уредба  в  размер  
не  по-малък  от  430 лв. 

(2) При  постьпване  на  работа  РАБОТОДАТЕЛЯТ  предоставят  на  педагогическите  
специалисти  средства  за  представително  облекло, пропорционално  на  оставащите  до  края  на  
калеидарната  година  месеци. 

(3) Получитп3те  представително  облекло  по  чл. 53, ал. 1 нямат  право  на  облекло  по  чл. 54, ал. 
1. 

Чл. 49. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  осигурява  безплатно  работно  облекло  на  работници  и  
служители, членове  на  синдиката, в  съответствие  с  Наредбата  за  безплатното  работио  и  
униформено  облекло, и  в  размер  не  по-малък  от  430 лв. 

(2) При  постьпваие  на  работа  лицата  от  непедагогическия  персонал  получават  работно  
облекло, чийто  срок  на  износване  започва  да  тече  от  датата, следваща  датата  на  получаването . 

(3) На  заседаиие  на  Общото  събрание  се  взема  решение  относно  вида  и  характеристиките  на  
работното  облекло  на  иепедагогическия  персонал, срока  на  изыосване, начина  на  закупуването  му  
(чрез  предоставяне  на  авансови  средства  на  лидето  за  закупуването  му, закупуваяе  със  собствени  
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средства  и  възстановяването  им  след  предоставяне  на  фактура) и  др. По  решение  на  Общото  
събрание  може  да  се  предоставят  средства  за  облекло  на  непедагогическия  персонал. 

VII. УСЛОВИЯ  ЗА  СИНДИКАЛНА  ДЕЙНОСТ  И  ЗА  РАБОТА  НА  CbBETHTE ЗА  
ТРИСТРАННО  СЪТРУДИИЧЕСТВО  

Чл. 50. (1) За  осъществяване  на  синдикагша  дейност  в  една  капендарна  година  се  ползва  
платен  отпуск  по  чл. 159 от  КТ  в  размер, както  следва: 

Председател  и  секретар  на  организацията  в  образователна  ииституция  - по  72 
часа. 

(2) За  осъществяваие  на  зацачн  с  обществено  значение  по  чл. 161, ап. 1 от  Кодекса  на  труда  - 
участие  в  мероприятия  на  СИНДиКАТИТЕ, организнрани  от  ръководствата  им, синдикагшите  
членове  ползват  платен  служебен  отпуск  в  размер  на  48 часа  за  една  калеидарна  годика. 

Чл.51. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ  изпълнява  задъ,шкенията  си  спрямо  синдика.rшата  
организация  за  осигуряване  условия  за  синдикагпiа  дейност  след  представяне  на  удостоверение  за  
легитимност, издадено  от  упълномощените  органи  на  СИТ-IДИКАТА  — страна  по  договора  

(2) Удостоверенията  по  ап. 1 се  представят  съгласно  решенията  на  ръководните  органи  на  
СИНДИКАТА  и  в  случай  на  промяна  на  субекта, представящ  синдикалния  орган. 

(3) СИНДI%IКАТЪТ  предоставя  на  директора  на  образователната  институдия  актуапеи  
списък  на  членовете  на  синдикалната  организация  в  иачалото  на  учебната  година  и  при  промяна  на  
члеиския  състав. 

Чл. 52. При  ползване  на  отпуск  по  чл. 159 и  чл. 161 от  Кодекса  на  труда  и  чл. 54 и  чл. 56 от  
Колективния  трудов  договор  от  работнипите  и  слухштелите, членове  на  синдякатната  организагц3я  
и  на  работодателите, страни  по  настоящия  договор, на  заместващите  ги  да  се  изплаща  
възнаграждеыие  от  Националната  програма  „Без  свободен  час  ". 

Чл. 53. При  възникване  на  конфликти  иля  при  констатираш3 нарушения  на  нормативиата  
уредба  социалните  партиьори  предоставят  ииформация  едии  на  друг  и  си  съдействат  за  
разрешаването  им. 

VIП.УСЛОВИЯ  НА  ТРУД  
Чл. 54. Страните  по  настоящия  договор  се  задължават  съвместно  да  съдействат  за  

осигуряването  на  здравословни, безопасии  и  xurueuuu условия  на  труд. 
Чл. 55. РАБОТОДАТЕЛЯТ  и  СИFi,LЩКАТЪТ  обединяват  усилията  си  за  осигуряване  на  

допълнителни  средства  за  подобряване  на  материагшо-техническата  и  дидактическата  база, 
необходима  за  учебно-възпитателния  процес. 

Чл. 56. В  сьответствие  с  чл. 17 от  Наредба  №  3 от  19 април  2001 г. на  1Vlинистьра  на  труда  и  
социалната  политика  и  линистьра  на  здравеопазването  за  лцппикашяите  изисквания  за  безопасност  
и  опазване  здравето  на  работещите  при  използване  на  лnчіи  предпазни  средства  на  работиото  
място, работодателят  изготвя  списък  на  работещите  в  НТТ, които  имат  право  на  специално  работно  
облекло  и  тдгтши  предпазни  средства  и  ги  осигурява  извън  средствата  по  чл. 52 от  Колекrивния  
трудов  договор. 

Чл. 57. Социагшите  партньори  си  съдействат  за  извърпп3ане  на  национапно  проучване  на  
заболsп3аемостта  на  работещите  в  системата  на  предучвтппщното  и  учвлиDоното  образоваине  и  
факторите, които  им  агffiяят, ползвайки  данните  от  службите  по  трудова  медиГяна. 

IХ.ДРУГИ  УСЛОВИЯ  
Чл. 58. Настоятият  Колективен  трудов  договор  влиза  в  сила  от  деня  на  подпнсването  му  и  е  

валидеи  за  две  години. 
Чл. 59. Изменения  и  допълнения  на  КТД  се  извърпшат  по  реда  на  неговото  сключване  с  

подписване  на  допъ.шiително  споразумение  (анекс). Всяка  от  страните  по  Колективния  трудов  
договор  може  да  предложи  неговото  измеыение  и  допълнение. 

Чл. 60. В  изпълнеяие  на  чл. 53, ал. 3 и  4 от  kT странате  вписват  този  договор  в  
Изпъзпiителната  агенция  - ,,Главна  ииспекция  по  труда" в  седемдневен  срок  от  подписването  му. 

Чл. 61. Страните  по  този  Колективен  трудов  договор  се  задъгпкават  да  създават  необходимата  
организация  и  механизми  за  изпълиение  на  постигнатите  договорености. 
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