АНЕКС № Д01-112 / 11.05.2020 г.
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-100
ОТ 11.06.2018 Г.

Днес, 11.05.2020 г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда между:
Министерство на образованието и науката, представлявано от Красимир
Вълчев

–

министър

на

образованието

и

науката,

наричано

по-нататък

„МИНИСТЕРСТВО“,
Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
(СРСНПБ), представляван от Диян Стаматов – председател, Сдружение на
директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ),
представлявано от Асен Александров - председател, наричани по нататък
„РАБОТОДАТЕЛИТЕ“, и
Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите
синдикати в България, представляван от д.ик.н. Янка Такева - председател,
Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“,
представляван от д-р Юлиян Петров - председател, Независимия учителски
синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България,
представляван

от

Аспарух

Томов

-

председател,

наричани

по-нататък

„СИНДИКАТИ“, се сключи настоящият анекс.
СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ ЗА СЛЕДНОТО:
1. В чл. 36 се създава ал. 14:
„(14) За учебната 2019/2020 г. на лицата, определени за квестори и учителиконсултанти на националното външно оценяване в края на VII клас, на държавните
зрелостни изпити, на държавните изпити за придобиване на професионална
квалификация, а също и на членове на комисия за провеждане на държавните
зрелостни изпити в училището, включително и на непедагогическия персонал,
както и на директорите на училища, в които се провеждат НВО и/или ДЗИ, се
заплаща сумата от 80 лева на човек за изпитния ден при реално изпълнение на
задълженията.“

2. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. Във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с
решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г. и ДВ, бр. 33 от
07.04.2020 г.), на основание чл. 156а от Кодекса на труда, размерът на основния
платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда за членове на
синдикалните организации от непедагогическия персонал в детските градини и
училища да бъде увеличен за 2020 г. с 20 работни дни над договорения по чл. 42, т.
1 от КТД.“
3. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 3:
„§ 3. След приключване на учебното време в училищата през учебната
2019/2020 г. работният ден на педагогическите специалисти ще се отчита, като в
рамките на работното време те ще осъществят поне два астрономически часа работа,
свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за
предучилищното и училищното образование.“

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
/П/

МИНИСТЪР:…………… /П/….………..
/КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ/
ЗА СРСНПБ

ЗА СБУ КЪМ КНСБ

/П/

/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……… /П/………
/ДИЯН СТАМАТОВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………… /П/……
/д. ик. н. ЯНКА ТАКЕВА/

ЗА СДСОРБ

ЗА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“
КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“

/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………… /П/…
/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/

/П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………… /П/……
/д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ/

ЗА НУС КЪМ КНСБ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ………...…....../П/…
/АСПАРУХ ТОМОВ/

