МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА /21.11.2007 г.
за изменение и допълнение на 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 28.08.2007 г., изм. бр. 86 от 26.10.2007 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „4” се заменя с „4,72”
б) в т. 2 числото „3,30” се заменя с „3,89”
в) в т. 3 числото „2,64” се заменя с „3,11”.
2. В ал. 3 числото „4” се заменя с „4,72”.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2 и чл. 3, ал. 5 се изменя така:
Приложение № 1
към чл. 2 и чл. 3, ал. 5
КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите и началните основни месечни работни заплати

Група

Длъжности

1

2

Директор на училище, детска градина и
I.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ обслужващо звено І категория

Размер на Размер на
Размер на
началната началната началната
основна
основна
основна
месечна РЗ месечна РЗ месечна РЗ
от
от
от
1.01.2007 г. 1.07.2007 г. 1.11.2007 г.
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

3

4

5

379

417

492

1

Директор на училище, детска градина и
СПЕЦИАЛИСТИ С обслужващо звено II категория
Директор на училище, детска градина и
обслужващо звено III категория
РЪКОВОДНИ
Директор на училище, детска градина и
обслужващо звено IV категория
ФУНКЦИИ
Помощник-директор
с
висше
образование с придобита образователноквалификационна степен "магистър" или "
бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б"
от ЗВО
Учител(педагогически
специалист)
с
висше
образование
с
придобита
образователно-квалификационна
степен
“магистър” или “бакалавър” по чл. 42, ал.
II.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 1, т. 1, буква "б" от ЗВО и І
професионално-квалификационна степен
СПЕЦИАЛИСТИ
Учител(педагогически
специалист)
с
висше
образование
с
придобита
образователно-квалификационна
степен
“магистър” или “бакалавър” по чл. 42, ал.
1, т. 1, буква "б" от ЗВО и ІІ
професионално-квалификационна степен
Учител (педагогически специалист) с
висше образование
с придобита
образователно-квалификационна
степен
“магистър” или “бакалавър” по чл. 42, ал.
1, т. 1, буква "б" от ЗВО и ІІІ
професионално-квалификационна степен
Учител (педагогически специалист) с
висше
образование
с
придобита
образователно–квалификационна степен
"магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал.
1, т. 1, буква "б" от ЗВО
и ІV
професионално-квалификационна степен
Учител (педагогически специалист) с
висше
образование
с
придобита
образователно-квалификационна
степен
"магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал.
1, т. 1, буква "б" от ЗВО и V
професионално-квалификационна степен
Учител (педагогически специалист) с
висше
образование
с
придобита
образователно-квалификационна
степен
"магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал.
1, т. 1, буква "б" от ЗВО без
професионално-квалификационна степен
Ръководител
на
филиал
на
Междуучилищен център за трудово

368

405

478

341

375

443

332

365

431

307

338

399

315

347

409

307

338

399

283

311

367

280

308

363

275

303

358

272

299

353

307

338

399
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политехническо обучение (МУЦТПО)
III.
СПЕЦИАЛИСТИ

IV. РАБОТНИЦИ

V. ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ
ПЕРСОНАЛ

VI. ОХРАНА

Специалисти с ръководни функции с
висше
образование
с
придобита
образователно-квалификационна
степен
"магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал.
1, т. 1, буква "б" от ЗВО (главен
счетоводител и др.)
Специалисти с висше образование с
придобита
образователноквалификационна степен "магистър" или
"бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б"
от ЗВО (завеждащ компютърен кабинет и
др.)
Средно
професионално
образование:
майстор-готвач, готвач, майстор-сладкар,
лаборант , техник , механик и др.
Средно
образование,
средно
професионално и средно с квалификация:
помощник-готвач, дърводелец, машинист,
тракторист, шофьор, шивач, монтьор,
огняр, работник по ремонт и поддържане
на …, снабдител, спасител и др.
Основно образование: прислужник ,
чистач , работник в кухня, перач, общ
работник и др.
Средно
професионално
образование:
завеждащ
административна
служба,
касиер, касиер-домакин
Средно
образование:
завеждащ
административна служба, касиер, касиердомакин , секретар , домакин , технически
изпълнител,
помощник-възпитател,
помощник на учителя
Пазач невъоръжена охрана

260

286

337

233

256

302

180

183

216

180

180

212

180

180

212

180

183

216

180

180

212

180

180

212

Забележка:
1. За длъжностите „завеждащ административна служба”, „касиер-домакин” и „касиер”
определената с класификатора начална основна месечна работна заплата за средно
професионално образование получават лицата притежаващи средно икономическо
образование.”
§ 3. Приложение № 2 към чл. 2 се изменя така:
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Приложение № 2
към чл. 2
ТАБЛИЦА
на длъжностите и началните основни месечни работни заплати

Група

Размер на Размер на Размер на
началната началната началната
основна
основна
основна
месечна
месечна
месечна
РЗ от
РЗ от
РЗ от
1.01.2007 1.07.2007 1.11.2007
г.
г.
г.
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Длъжности

I.
Специалисти с ръководни функции с висше
СПЕЦИАЛИСТИ

II. РАБОТНИЦИ

образование
"професионален бакалавър
по.." (главен счетоводител и др.)

244

268

316

Главен
счетоводител
със
икономическо образование

средно

208

229

270

Специалисти
с
висше
образование
"професионален бакалавър по..." (завеждащ
компютърен кабинет и др.)

200

220

260

Специалисти със средно професионално
образование или средно с квалификация

180

183

216

Специалисти със срeдно образование

180

180

212

180

180

212

180

180

212

Работници
с
по-ниско
от
средно
професионално образование: майсторготвач, готвач, майстор-сладкар, лаборант ,
техник , механик и др.
Работници
с
по-ниско
от
средно
образование, средно професионално и
средно с квалификация: помощник-готвач,
дърводелец,
машинист,
тракторист,
шофьор, шивач, монтьор, огняр, работник
по ремонт и поддържане на …, снабдител,
спасител и др.

§ 4. Приложение № 6 към чл. 7, т. 2, чл. 8, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
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Приложение № 6
към чл. 7, т. 2, чл. 8,
чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1
и чл. 14, ал. 1

Таблица за допълнителните и други трудови възнаграждения в
системата на средното образование
№

Възнаграждение

1. За придобит трудов стаж и
професионален опит

2. За отработен нощен час
3. За работа през:
3.1. дните на официалните празници

3.2. дните на седмичната почивка, които
не са в графика на работното време

4.

5.

На учители, преподаващи учебни
предмети на чужд език, без
учебния предмет “чужд език”

Размери

1 на сто от основното
трудово възнаграждение
за всяка година трудов
стаж и професионален опит
не по-малко от:
0, 30 лева
не по-малко от 100 на сто
от часовата РЗ, определена
по трудов договор
не по-малко от 75 на сто
от часовата РЗ, определена
по трудов договор

21,00 лева

За ползване в работата на
по-висока лична квалификация:

5.1. образователна и научна степен “доктор”,
която е свързана с изпълняваната работа;

не по-малко от
22,40 лева

5.2. научна степен “доктор на науките”,
която е свързана с изпълняваната работа;

не по-малко от
65,00 лева

5.3. професионално-квалификационна степен:
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първа професионално-квалификационна степен

61,00 лева

втора професионално-квалификационна степен

45,00 лева

трета професионално-квалификационна степен

16,50 лева

четвърта професионално-квалификационна степен

10,60 лева

пета професионално-квалификационна степен
5.4. на директори, учители и възпитатели
за работа в специални училища
/дефектология/ и специалните
детски градини
6.

7,00 лева

16,50 лева

За работа при тежки или утежнени
условия на труд
допълнителното възнаграждение се
изплаща на персонала от:

6.1. възпитателни училища-интернати,
училища към местата за лишаване от свобода

16 на сто от началната
основна месечна РЗ

6.2.

училища-интернати за ученици с нарушено
зрение, училища-интернати за ученици с
увреден слух и детски градини за деца с
нарушено зрение или увреден слух

12 на сто от началната
основна месечна РЗ

6.3

социално-педагогическите интернати

10 на сто от началната
основна месечна РЗ

6.4. оздравителни училища, оздравителни детски градини,
училища-интернати за ученици с умствена изостаналост,
училище за ученици с умствена изостаналост, болнични
училища, специални детски градини за деца с умствена
изостаналост
7.
8.

Безплатна храна
На класните ръководители за консултиране на родители и
ученици и водене на училищната документация на
съответната паралелка

4 на сто от началната
основна месечна РЗ

1,50 лева на ден
18,00 лева месечно

Забележки:
1. Допълнителното трудово възнаграждение по приложението се изплаща в рамките
на средствата за работна заплата.

6

2. Безплатна храна получават:
а) персоналът в столовете и кухните в детските градини и училищата;
б)

прислужниците,

домакините,

помощник-възпитателите

в

целодневните,

седмичните и сезонните детски градини, обединените детски заведения и интернатите в
специалните училища;
За дните, в които лицата получават безплатна храна, не се предоставят и средства от
социалните разходи за поевтиняване на храната.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. Наредбата влиза в сила от 01.11.2007 г.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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