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, 25 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

18,00 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
19,00 лева

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

не по-малко от
55,00 лева

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

52,00 лева

втора професионално-квалификационна степен

38,00 лева

трета професионално-квалификационна степен
четвърта професионално-квалификационна степен

9,00 лева

пета професионално-квалификационна степен

6,00 лева

5.4. на директори, учители и възпитатели
за работа в специални училища
/дефектология/ и специалните
детски градини
6.

14,00 лева

14,00 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

1,27 лева на ден
15,40 лева месечно

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

