
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА 

ГРАД ПАЗАРДЖИК

З А П О В Е Д

№ УД-186-183/20.01.2020 г.

На основание чл. 258, ал. 1и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Анекс Д01-236 от 12.11.2019 г. към 
Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 11.06.2018 г.

И З М Е Н Я М :

Вътрешните правила за работна заплата, както следва:

1. В чл. 1, ал. 1 се актуализира нормативната база както следва:

- Кодекса на труда;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.;
- ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република

България за 2020 г.;
- Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС

 № 4 /17.01.2007 г.;
- Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане;
- Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и

държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионални центрове
за  подпомагане  на  процеса  на  приобщаващо  образование,  на  центровете  за  подкрепа  на
личностното  развитие  по  чл.  49,  ал.  3  от  ЗПУО,  на  астрономическите  обсерватории  и
планетариуми, на Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата за 2020 г.,
утвърдени със заповед № РД 09-118 / 21.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката;

- Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.; 
- Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 11.06.2018 г.

и сключения анекс към него от 12.11.2019 г. ;
- ПМС № 350 от 19.12.2019 година за определяне на размера на минималната работна

заплата за страната;
- както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата 

и нейната организация.

2. Чл. 7, ал. 1 се изменя както следва:

Индивидуалният  размер  на минималната основната  работна  заплата  на  педагогическия
персонал при пълно работно време не може да бъде по-нисък от :

1. За педагогически специалисти с функции по управлението на институциите - заместник-
директор по учебно-производствената дейност / - 1 246 лв.;

2. За учител/възпитател  – 1 085 лв.;
3. За старши учител/старши възпитател  – 1 120 лв.;
4. За главен учител  – 1 176 лв.;

3. Чл. 7, ал. 5, т. 1 се изменят както следва:



За специалисти с ръководни функции – главен счетоводител - 1 235 лв.; 

4. Чл. 13, ал. 2 се изменя както следва:

Учебният  час  над  нормата  за  задължителна  преподавателска  работа  /лекторски  час/  на
педагогическия персонал се заплаща, не по-малко както следва: 

1. за учител с висше образование с придобити образователно-квалификационни степени
 „магистър” или „бакалавър”  – 8,50 лв.;

2. за  учител,  притежаващ  професионална  квалификация  „учител“,  но  не  отговарящ  на
изискванията за заемане на конкретната длъжност – 7,00 лв.;

3. за учител със средно образование – 6,30 лв.

5. Чл. 13, ал. 3 се изменя както следва:

Когато  часът  на  класа  е  над  минимална  нормата  преподавателска  работа,  се  заплаща  в
размер на 8,50 лв. 

6. Чл. 13, ал. 4 се изменя както следва:

7. Допълнителното възнаграждение за  придобита професионално-квалификационна степен
е с постоянен характер и се изплаща в следните размери:
 За V ПКС   - 35.00 лв.
 За IV ПКС  - 41.00 лв.
 За III ПКС  - 59.00 лв.
 За  II  ПКС - 82.00 лв.
 За   I  ПКС  - 105.00 лв.

8. Чл. 13, ал. 6, т. 4 се изменя както следва: 
Възнаграждението е в размер на  42,00 лв. месечно.;

9. Чл. 13, ал. 7 се изменя както следва: 
На учителите, водещи документацията на учениците в задочна или самостоятелна форма на

обучение 70 лв. годишно.;

10. Чл. 13, ал. 13 се изменя както следва:

За  работа  с  деца  и  ученици  със  СОП по  ал.  1,  т.  9  на  педагогическите  специалисти  се
изплаща  възнаграждение  не  по-малко  от  35  лв.  месечно.  Възнаграждението  се  изплаща  за
действително отработено време през периода на учебните занятия.

11. Чл. 13, ал. 14 се изменя както следва:

На  учителите,  ръководители  на  групи  за  занимания  по  интереси,  се  заплащат
възнаграждения  в  размер  на  8,50  лв.  за  учебен  час,  включително  осигурителните  и
здравоосигурителните вноски за сметка на осигуреното лице.  

Настоящите  промени  във  Вътрешните  правила  за  работна  заплата  влизат  в  сила  от
01.01.2020 г. 

Заповедта да се сведе до знанието на целия персонал на общо събрание.

ДИРЕКТОР: /п/

(инж. Петя Иванова)


