НАРЕДБА № 3 ОТ 14.05.1999 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, ЗАЕТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА
ПРОСВЕТА
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г.,
изм. и доп., бр. 33 от 11.04.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., в
сила от 1.07.2004 г., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.07.2005 г., бр. 84 от 17.10.2006 г., в
сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 71 от 31.08.2007 г., в сила от 1.07.2007 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 6/99 г., стр. 166; кн. 5/2003 г., стр. 545
Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, № 74
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и размерът за получаване на
допълнително трудово възнаграждение от персонала, зает в системата на народната
просвета.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.).
Раздел II
Допълнително трудово възнаграждение
Чл. 2. (1) Работещите в системата на народната просвета получават допълнително
трудово възнаграждение за участие в образователния процес и в работата по възпитанието
и развитието на децата и учениците.
(2) Допълнително трудово възнаграждение за работещите в детските градини,
училищата и обслужващите звена се получава три пъти годишно: за Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост, за началото на учебната година и за
Коледа.
Чл. 3. (1) Допълнително трудово възнаграждение се определя за:
1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм., бр. 71 от 2007 г.) 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. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) персоналът, работещ в обслужващите звена по чл. 33а,
т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за народната просвета - научно-информационни, за управление на
международни програми, за организиран отдих и спорт и за оперативно управление и
финансово осигуряване на системата на народната просвета;
3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) персоналът, работещ в други дейности по образование
към общините.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., доп., бр. 71 от 2007 г.) Размерът на допълнителното
трудово възнаграждение за лицата по ал. 1, т. 1 и т. 3 е, както следва:
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1. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от 2006 г., бр. 71 от 2007 г.) за
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 177 лв. за
педагогическия персонал, 143 лв. - за административния персонал и 96 лв. - за помощнообслужващия персонал и работници;
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от 2006 г., бр. 71 от 2007 г.) за
началото на учебната година - 109 лв. - за педагогическия персонал, 75 лв. - за
административния персонал и 55 лв. - за помощно-обслужващия персонал и работници;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от 2006 г., бр. 71 от 2007 г.) за
Коледа - 68 лв. - за педагогическия персонал, 55 лв. - за административния персонал и 34
лв. - за помощно-обслужващия персонал и работници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение
за лицата по ал. 1, т. 2 е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от 2006 г., бр. 71 от 2007 г.) за
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 28 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 84 от 2006 г., бр. 71 от 2007 г.) за началото на
учебната година - 13 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 84 от 2006 г., бр. 71 от 2007 г.) за Коледа - 13 лв.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм., бр. 111 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 84 от
2006 г., отм., бр. 71 от 2007 г.).
(4) Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при
отработено време за съответната календарна година в системата на народната просвета не
по-малко от:
1. за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - четири
работни месеца;
2. за началото на учебната година - осем работни месеца;
3. за Коледа - единадесет работни месеца.
(5) Лицата, които имат отработени по-малко от предвидените по ал. 4 месеци,
получават допълнително трудово възнаграждение пропорционално на отработените дни.
Когато отработеното време е по-малко от един месец, допълнително трудово
възнаграждение не се получава.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Когато времето по ал. 4 и 5 е отработено при
различни работодатели в системата на народната просвета, допълнителното трудово
възнаграждение се получава от последния работодател. Размерът на допълнителното
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трудово възнаграждение се определя след представен документ за действително
отработено време, издаден от предишния работодател.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) За отработено време по ал. 5 се
считат всички законоустановени платени отпуски с изключение на отпуска за отглеждане
на дете до двегодишна възраст по чл. 164 КТ .
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Допълнителното трудово възнаграждение
се изплаща в рамките на съответния месец.
Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) (1) Лицата, работещи в системата на народната
просвета едновременно по основно трудово правоотношение и при условията на чл. 110
или чл. 111 от Кодекса на труда, получават допълнително трудово възнаграждение само по
основното трудово правоотношение.
(2) Лицата, които работят в системата на народната просвета на четиричасово непълно
работно време, получават петдесет на сто от допълнителното трудово възнаграждение за
съответната длъжност.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Средствата за изплащане на допълнителното трудово възнаграждение се
предвиждат целево ежегодно в държавния бюджет.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) (1) За установяване на необходимите средства за
съответните периоди всички детски градини, училища и обслужващи звена представят в
съответните финансиращи органи справки по образец (приложение № 2) и в срокове,
утвърдени от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на
финансите.
(2) Числеността на персонала в справката по ал. 1 се определя от броя на лицата,
работещи по трудов договор към 1 май, към 1 септември и към 1 декември текущата
година.
(3) В справката за допълнителното трудово възнаграждение за началото на учебната
година се включват и лицата, чиито трудови правоотношения са прекратени през август
текущата година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 71 от 2007 г.) Определените размери на
допълнителното трудово възнаграждение по чл. 3, ал. 2 и 3 се увеличават с процента, с
който се изменят работните заплати в бюджетните организации и дейности за всяка
календарна година, считано от 2004 г.
§ 3. Справките за необходимите средства за изплащане на допълнително трудово
възнаграждение се представят до пето число на съответния месец при финансиращия
орган, който в петдневен срок представя заявката за средствата в Министерството на
образованието и науката. В срок до петнадесето число на съответния месец
Министерството на образованието и науката представя заявката за необходимите средства
в Министерството на финансите.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., отм., бр. 111 от 2004 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Наредбата не се прилага за персонала в системата на
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народната просвета, работещ по условията на Постановление № 66 на Министерския съвет
от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1997 г.) и за работещите по
основно трудово правоотношение в други отрасли и дейности и по чл. 111 КТ в системата
на народната просвета.
§ 6. Тази наредба се издава на основание § 35 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за народната просвета (ДВ, бр. 36 от 1998 г.).
§ 7. Министърът на образованието и науката дава указания по прилагането на
наредбата.
§ 8. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1
(Ново - ДВ, бр. 33 от 2003 г.,
в сила от 1.01.2003 г.,
изм., бр. 111 от 2004 г.,
в сила от 1.07.2004 г.,
изм. и доп., бр. 71 от 2007 г.,
в сила от 1.07.2007 г.)
Списък на длъжностите на персонала, зает в системата
на народната просвета
1. Педагогически персонал
Директор, помощник-директор, учител, възпитател, ръководител на
филиал
в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение, логопед,
педагог,
корепетитор, психолог, хореограф, ръководител на учебно-изчислителен
кабинет, педагогически съветник, рехабилитатор, инструктор по трудово
обучение.
2. (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2007 г.) Административен персонал
Главен
счетоводител,
счетоводител,
библиотекар,
технолог,
конструктор,
завеждащ учебна работилница, главен специалист, завеждащ административна
служба и други специалисти в средното образование, домакин, секретар,
касиер,
касиер-домакин.
3. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., бр. 71 от 2007 г.)
Помощно-обслужващ персонал, работници и охрана
Технически изпълнител, помощник-възпитател, майстор готвач, готвач,
майстор сладкар, лаборант, техник, механик, помощник-готвач, дърводелец,
машинист, тракторист, шофьор, шивач, монтьор, огняр, работник по ремонт и
поддържане на ..., снабдител, спасител, прислужник, чистач, работник в
кухня,
перач, общ работник, пазач невъоръжена охрана и др.
Приложение № 2

към § 2, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 33 от 2003 г.,
в сила от 1.01.2003 г.)

Справка за необходимите средства за допълнително трудово възнаграждение по § 35 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета за Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост за началото на учебната година и за
Коледа на .....................................................
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Персонал

Числено
ст към
01...
(месец)

Размер
на
допълн.
труд.
възнагр
ажд.

Средств
а за
допълн.
труд.
възнагр
ажд.

Средств
а за
ДОО

Средств
а за ЗО

Общо
средст
ва

1

2

3

4

5

6

7

1. За персонала по чл. 3, ал.
1, т. 1,
в т.ч.:
педагогически персонал
административен персонал
помощно-обсл.
персонал
и
работници
2. За персонала по чл. 3, ал.
1, т. 2
3. За персонала по чл. 3, ал.
1, т. 3
Всичко:

Забележка. Размерите на допълнителното трудово възнаграждение по колона 3 следва
да бъдат съобразени с изискванията на чл. 3, ал. 4 и 5.
Гл. счетоводител:
Ръководител:
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