МОТИВИ
КЪМ ДОС „Нормиране и заплащане на труда“

На основание чл. 22, ал. 2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното
образование държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда се
приема с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра
на труда и социалната политика и министъра на финансите. В изпълнение на
цитираната разпоредба МОН съвместно с представители на всички заинтересовани
страни разработи проект на Наредба за нормиране и заплащане на труда
С предложения проект на държавния образователен стандарт за нормиране и
заплащане на труда се определят:
1. нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти;
2. условията за разкриване на работно място за педагогическите специалисти;
3. редът и начинът за определяне на работните заплати на персонала в държавните
и общинските институции;
4. условията и редът за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за
постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти.
Проектът запазва в значителна степен досегашните механизми за определяне на
нормите за преподавателска работа, условията за разкриване на работно място за
педагогическите специалисти и реда и начина за определяне на работните заплати на
персонала в държавните и общинските детски градини, училища и центровете за
подкрепа за личностно развитие. Предложените разпоредби са приведени в
съответствие със ЗПУО и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите.
С първите два раздела на Наредбата се регламентират съдържанието на нормите
преподавателска работа за отделните педагогически длъжности и условията за
разкриване на работни места за педагогически специалисти. Разделът урежда и
условията, при които през учебната година се допуска промяна в индивидуалните
норми за преподавателска работа. Първи и втори раздел ще влязат в сила от началото
на учебната 2017/2018 година.
Третият и четвъртият раздел на Наредбата регламентират реда и начина за
определяне на работни заплати на персонала в държавните и общинските детски
градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие, както и условията и
реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати

резултати от труда на педагогическите специалисти. В приложение № 3 са
актуализирани размерите на началните заплати за длъжностите на педагогическите
специалисти, считано от 01.01.2017 г.
Прилагането на проекта на акт ще се осъществява в рамките на разчетените
средства със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за функция
„Образование“.
С проекта на ДОС не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което
не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.

