МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАУКАТА

НАРЕДБА/ 23.08.2007 г.
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 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.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се изменя:
„1. педагогическия, административния и обслужващ персонал и работници,
работещи в училища, в детски градини и обслужващите звена по чл. 33а, т. 2 от
Закона за народната просвета – извънучилищни педагогически учреждения по
списък на длъжностите на персонала, зает в системата на народната просвета,
съгласно приложение № 1.”
2. В ал. 2:
а) след думите: “възнаграждение за лицата по ал. 1, т. 1” се добавя “и т. 3”;
б) в т. 1 числата „161”, „130” и „87” се заменят съответно със „177”, „143” и „96”;
в) в т. 2 числата „99”, „68” и „50” се заменят съответно със „109”, „75” и „ „55”;
г) в т. 3 числата „62”, „50” и „31” се заменят съответно с „68”, „55” и „34”.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „25” се заменя с „28”
б) в т. 2 числото „12” се заменя с „13”
в) в т. 3 числото „12” се заменя с „13”.
4. Алинея 3а се отменя.
§ 2. В § 2, ал. 4 на Допълнителните разпоредби думите “и 3а” се заличават.
§ 3. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 2 след думите: “и други специалисти в средното образование” се поставя
запетая и се добавят думите: “домакин, секретар, касиер, касиер-домакин.”
2. В т. 3 думите: “секретар, касиер, касиер-домакин, домакин,” се заличават.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2007 г.
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