АНЕКС
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ Д01-100 ОТ 11.06.2018 Г.
Д01-236/12.11.2019 г.
Днес, 12.11.2019 г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда между:
Министерството на образованието и науката, представлявано от
Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, наричано по-нататък
„МИНИСТЕРСТВО“,
Съюза на работодателите в системата на народната просвета в
България (СРСНПБ), представляван от Диян Стаматов – председател,
Сдружението на директорите в средното образование в Република
България (СДСОРБ), представлявано от Асен Александров - председател,
наричани по нататък „РАБОТОДАТЕЛИТЕ“, и
Синдиката на българските учители към Конфедерацията на
независимите синдикати в България, представляван от д.ик.н. Янка Такева председател, Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда
„Подкрепа“, представляван от д-р Юлиян Петров - председател, Независимия
учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в
България, представляван от Аспарух Томов - председател, наричани понататък „СИНДИКАТИ“, се сключи настоящият анекс.
Страните се договарят за следното:
I. В чл. 13 ал. 1, т. 9 текстът се изменя, както следва:
След думата „съгласно“ изразът „Наредба № 12 от 01.09.2016 г.“ се заменя
с „Наредба № 15 от 22.07.2019 г.“.
II. В чл. 29, ал. 1 и ал. 2 се изменят, считано от 01.01.2020 г., както
следва:
(1) Педагогически специалисти с ръководни функции:

1. Директор на училище, детска градина и обслужващо звено – 1 334 лв.;
2. Заместник-директор – 1 246 лв.;
(2) Педагогически специалисти:
1. Учител, ресурсен учител, възпитател, ръководител на направление
„Информационни и комуникационни технологии“, логопед, психолог,
педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, рехабилитатор на
слуха и говора, треньор по вид спорт – 1 085 лв.;
2. Старши учител и старши възпитател – 1 120 лв.;
3. Главен учител и главен възпитател – 1 176 лв.
III. Чл. 29а се изменя, считано от 01.01.2020 г., както следва:
(1) Средствата в размер на 360 млн. лева, получени за делегираните от
държавата дейности по образование, определени с Решение № 644 от
01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208 от 2019 г. за приемане на стандарти
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели
през 2020 г. и със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020
г. се изразходват за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите
в системата на предучилищното и училищното образование педагогически
специалисти и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на
работодателя.
(2) Получените средства за прилагането на ал. 1 се разпределят по следния
начин:
1. Гарантират се минималните основни работни заплати по чл. 29 от
КТД/11.06.2018 г. на педагогическите специалисти, които отговарят на
изискванията за заемане на съответната длъжност.
2. Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите
специалисти, които към 01.01.2020 г. са в диапазона между старите и новите
минимални работни заплати или са по-високи от тях, се увеличават с не помалко от 17%.
3. Ако при изпълнението на чл. 29а е достигнато увеличение със 17 % на
индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти и е

осигурено увеличението на допълнителните възнаграждения по чл. 36 от КТД,
остатъкът от средства се използва за допълнително увеличение на:
3.1. Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите
специалисти.
3.2. Други допълнителни трудови възнаграждения на педагогическите
специалисти, приети с нормативни актове и/или договорени с КТД и ВПРЗ.
(3) Средствата в размер на 54 млн. лв., получени за делегираните от
държавата дейности по образование, определени с Решение № 644 от
01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208 от 2019 г. за приемане на стандарти
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели
през 2020 г. и със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020
г. се изразходват единствено за увеличение на индивидуалните работни
заплати на заетия в системата на предучилищното и училищното образование
непедагогически персонал, в т.ч. и за достигане на минималната работна
заплата за страната и съответните разходи за осигурителни вноски за сметка на
работодателя съгласно чл. 30 от КТД.
(4) До 15 април 2020 г. директорите, които не могат да изпълнят
изискванията на чл. 29а, подават мотивиран доклад до началника на
регионалното управление на образованието, първостепенния разпоредител с
бюджет и социалните партньори и подлежат на проверка за изпълнението на
Анекса към КТД.
IV. В чл. 35 ал. 1 текстът се изменя, както следва:
След израза „…и се предоставят за включване на педагогическите
специалисти“ се добавя „и педагозите в яслените групи на детските градини“.
V. В чл. 35 се добавят нови ал. 3 и ал. 4, считано от 01.01.2020 г., със
следния текст:
(3) Образователните институции планират минимум 50 на сто от
средствата по ал. 1 за вътрешноинституционални и междуинституционални
квалификации, провеждани под формата на методически семинари, лектории,
дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти,
резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и др. с цел

обмяна на добри практики, взаимно учене, споделяне и насърчаване за
иновации и повишаване на общото ниво на квалификация на педагогическите
специалисти.
(4) Регионалните управления на образованието, социалните партньори,
работодателските организации и НЦПКПС съдействат за организирането на
квалификациите по ал. 3.
VI. В чл. 36, ал. 5 текстът се променя, както следва:
(5) За участие в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане
и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват) – за действително
посещение, отразено в протокол, и за участие на представители на училището
или детската градина, включени в екипа за обхват, които работят с
институциите по въпросите на обхващането, включването и превенцията на
отпадането от образователната система на децата и учениците, се заплаща
допълнително възнаграждение съгласно вътрешните правила за работната
заплата на образователната институция.
VII. В чл. 36, ал. 8, т. 1, т. 2 и т. 3 се прави следната промяна от
01.01.2020 г.:
т. 1. За учител с висше образование и образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ – не по-малко от 8,50 лв.;
т. 2. За учител, притежаващ професионална квалификация „учител“, но
неотговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност – не по-малко
от 7,00 лв.;
т. 3. За учител със средно образование – не по-малко от 6,30 лв.
VIII. В чл. 36, ал. 9, т. 1 и т. 2 се прави следната промяна, считано от
01.01.2020 г.:
1. На класните ръководители, членове на синдикатите, в дневна и вечерна
форма на обучение в училищата – не по-малко от 42 лв. месечно;
2. На учителите, членове на синдикатите, в ДГ и ПГ в училище, в група за
целодневна организация на учебния ден – не по-малко от 22 лв. месечно.
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ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
/П/
МИНИСТЪР:……………… /П/…..
/КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ/

ЗА СРСНПБ

/П/

ЗА СБУ КЪМ КНСБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…… /П/……..…
/ДИЯН СТАМАТОВ/

ЗА СДСОРБ

/П/

/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…… /П/……
/д. ик. н. ЯНКА ТАКЕВА/

ЗА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“
КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“
/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……… /П/..…
/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…… /П/……
/д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ/

ЗА НУС КЪМ КНСБ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ………../П/……....…
/АСПАРУХ ТОМОВ/

