НАРЕДБА № 2 от 18.02.2008 г.
ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на месечните работни
заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в звената от системата на народната
просвета.
(2) Педагогическият персонал включва: директор, помощник-директори по учебната
дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на
компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически
съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.
(3) Разпоредбите на тази наредба за определяне на работната заплата за длъжността
„учител” се прилагат и за длъжностите: помощник – директор, възпитател, ръководител на
филиал в Междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед,
педагог,

корепетитор,

психолог,

хореограф,

ръководител

на

компютърен

кабинет,

педагогически съветник, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител.
(4)

Наредбата се прилага при определяне на работните заплати в държавните и

общинските детски градини, училища и обслужващи звена от системата на народната
просвета, с изключение на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за
народната просвета.
Чл.2. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата;
2. допълнителни трудови възнаграждения;
3. други трудови възнаграждения.
Раздел ІІ
ОСНОВНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
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Чл. 3. Основната -месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение
за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи
за

длъжността

в

съответствие

с

уговорената

в

индивидуалния

трудов

договор

продължителност на работното време.
Чл. 4. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия
персонал, при нормална продължителност на работното време, се договарят в размери не пониски от определените в Приложение № 1 по длъжностни нива.
(2) Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на
педагогическия персонал се допускат, когато:
1. лицето притежава висше образование с придобита образователно- квалификационна
степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а” (професионален бакалавър по……….) от
Закона за висшето образование (ЗВО) или не отговаря на изискванията за заемане на
длъжността;
2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената
минимална норма задължителна преподавателска работа.
(3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа, на педагогическия
персонал се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата, при условия
и ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната
заплата.
(4) Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма
преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената
индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на
намалението на нормата.
Чл. 5. Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал,
при нормална продължителност на работното време, се договарят в размери не по-ниски от
минималната работна заплата за страната.
Чл. 6. (1) Механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическия и
непедагогическия персонал, с изключение на директорите на детските градини, училищата
или обслужващите звена, се договорят в колективен трудов договор и/или се включват във
вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото
звено.
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(2) Колективен трудов договор по ал. 1 се сключва при условията и по реда на Кодекса на
труда между представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите, а в детските градини, училищата или обслужващите звена – между директора и
синдикална организация.
(3) Органите на синдикалните организации в детската градина, училището или
обслужващото звено имат право да участват в подготовката на проекта на вътрешните
правила за работната заплата по ал. 1, за което директорът задължително ги поканва.
(4) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се
договорят от директора в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или
обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудовия договор.
(5) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните
бюджети, се договарят от директора в рамките на утвърдената от първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити средна брутна работна заплата и се определят в
индивидуалния трудов договор.
Чл. 7. (1) При определяне на основните работни заплати на директорите на звената от
системата на народната просвета задължително се отчитат броя на децата и учениците в
детската градина, училището или обслужващото звено и вида на училището или
обслужващото звено.
(2) Механизмите за определяне на основните работни заплати на директорите на
държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена, се
определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката, след съгласуване с
представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с
финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение
на общините в Република България.
(3) Механизмите за определяне на основните работни заплати на директорите на
общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината, след
съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на
детските градини на територията на общината.
(4) Механизмите, определени по реда на ал. 2 и 3, са задължителни при договаряне на
конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на директорите.
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Раздел III
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 8. (1) В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета,
освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и
подзаконовите нормативни актове, може да се включват и следните допълнителни трудови
възнаграждения:
1.

за

изпълнение

на

учебни

часове

над

минималната

норма

задължителна

преподавателска работа, ако те не са отчетени при определянето на основната работна
заплата;
2. за професионално-квалификационна степен, свързана с изпълняваната работа;
3. за преподаване на учебни предмети на чужд език, с изключение на учебния предмет
„чужд език”;
4. за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните детски градини
и училища;
5. за придобита квалификация по дефектология за работа в специалните училища и
специалните детски градини;
6. на класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на
училищната документация на съответната паралелка;
7. за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно;
8. за допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал, определени в
Приложение № 2;
9. за безплатна храна –на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в
столовете и кухните на училищата.
(2) С национални програми или в колективен трудов договор, с вътрешните правила за
работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други
видове допълнителни трудови възнаграждения.
(3) Когато е налице основание за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за
образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", свързана с
изпълняваната работа и на допълнително трудово възнаграждение по ал. 1, т. 2, лицето
получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.
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(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща само за действително
отработеното време, през което лицето е работило при специфични условия на труд.
(5) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 се изплаща на класните ръководители
за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание на
учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през
времето на учебните занятия.
Чл. 9. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на педагогическия и непедагогическия
персонал, с изключение на директорите на детските градини, училищата или обслужващите
звена, както и механизмите за определяне на техния размер, се договорят в колективен трудов
договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина,
училището или обслужващото звено, при условията и по реда на чл. 6, ал. 2 и 3.
(2) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения за звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети се договорят от
директора в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или
обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудовия договор.
(3) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения на персонала в звената от
системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се
договарят от директора в рамките на утвърдената от първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити средна брутна работна заплата и се определят в индивидуалния трудовия
договор.
Чл. 10 (1) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните
детските градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и
механизмите за определяне на техния размер, се определят ежегодно със заповед на
министъра на образованието и науката, след съгласуване с представителните организации на
работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните
детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.
(2) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски
градини се определят ежегодно със заповед на кмета

на общината, след съгласуване с

представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на
територията на общината.
(3) Видовете допълнителни възнаграждения и механизмите, определени по реда на ал. 1 и
2, са задължителни при договаряне на конкретните работни заплати на директорите.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено
от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15,
ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на
педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на
професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.;
доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство по чл. 11, ал. 1 от
Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от
висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата на народната
просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба не се намаляват.
(2) Размерите на допълнителните трудови възнаграждания, определени в Наредба № 1 от
21.08.2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на
персонала в средното образование (обн., ДВ, бр. 70 от 2007 г., изм., бр. 86 от 2007 г., бр. 99 от
2007 г.) продължават да се прилагат до сключване на колективен трудов договор по чл. 9, ал.
1, съответно до влизане в сила на заповедите по чл. 10, ал. 1 и 2, но не по-късно от 01 юли
2008 г.
(3) За заварените на длъжност педагогически специалисти към влизане в сила на тази
наредба, притежаващи професионално-квалификационна степен, може да не се договаря
допълнителното трудово възнаграждение по чл.8, ал.1, т. 2 до 01 юли 2008 г.
§ 3 Наредба № 3 от 14.05.1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на
персонала, зает в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г., изм. и доп., бр.
33 от 2003 г., изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от 2006 г., изм. и доп., бр. 71 от
2007 г.) се отменя.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 1 , т. 2 от Постановление № 175 на
Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (Обн., ДВ,
бр. 61 от 2007 г., доп., бр. 78 от 2007 г., изм., бр. 80 от 2007 г., доп., бр. 100 от 2007 г., бр. 101
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от 2007 г., бр. 104 от 2007 г., бр. 108 от 2007 г., бр. 110 от 2007 г., изм. и доп., бр. 10 от 2008 г.)
и отменя Наредба № 1 от 21.08.2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните
месечни работни заплати на персонала в средното образование (обн., ДВ, бр. 70 от 2007 г.,
изм., бр. 86 от 2007 г., бр. 99 от 2007 г.)

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Група

Длъжности

1
I. Педагогически
специалисти с
ръководни функции

2

Минимална основна
работна заплата от
01.01.2008 г.
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Директор на училище, детска
градина и обслужващо звено
431 лв.
Помощник-директор
399 лв.

II. Педагогически
специалисти

Учител с висше образование с
придобита
образователноквалификационна
степен
„магистър” или „бакалавър” по чл.
42, ал.1, т. 1, буква „б” от ЗВО

- 353 лв., считано от
01.01.2008 г.
- 450 лв., считано от
01.07.2008 г.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 8
№
1.
2.

Вид на извършваната работа
Проверка на една писмена работа на ученик от
конкурсен изпит, олимпиада и други подобни — за
всеки проверител
Изпитване на един ученик във формите на задочно,
кореспондентско, индивидуално и самостоятелно
обучение:
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2.1.

председател на комисия

2.2.

член на комисия

3.

Провеждане на консултации със задочници — за два
часа с не по-малко от 10 ученици

4.

Провеждане на държавен изпит по практика за
придобиване степен на професионална квалификация
по специалност:
председател на комисия

4.1.
4.2.
5.

член на комисия
Проверка на една писмена работа на ученик, от
държавен изпит по теория за придобиване степен на
професионална квалификация по
специалност/професия — за всеки проверител
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