
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г.
ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.)

В сила от 01.09.2017 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г.
§ 1. В чл. 20, ал. 2 се създават т. 4 и 5:
"4. за участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
5. за провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили

компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език."
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от

труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са
включени в стандартите за едно дете или ученик и се планират в рамките на бюджетите на
институциите в размер не по-малко от 3,5 % и не повече от 4,5 % от годишния размер на
средствата за работни заплати."

2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от

труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са
включени в стандартите за едно дете или ученик и от 1.01.2018 г. и се планират в рамките на
бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4 % от годишния размер на средствата за
работни заплати."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 11 в таблицата се създава ред 3.14:
"

3.14.

Учителска длъжност в центрове
за подкрепа за личностно
развитие за дейности за развитие
на интересите, способностите,
компетентностите и изявата на
децата и учениците и в
Националния дворец на децата
за обучение по областите "Науки
и технологии", "Изкуства" и
"Спорт"

700 часа, от които 72 часа
индивидуална работа с деца и
ученици

"
§ 4. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1

Група Длъжности

Минимална
основна работна
заплата от 1.09.2017

г.



Педагогически
специалисти с
функции по
управлението на
институциите

директор 950 лв.

заместник-директор 887 лв.

Педагогически
специалисти

учител, възпитател, логопед, психолог,
педагогически съветник, корепетитор,
хореограф, треньор по вид спорт,
рехабилитатор на слуха и говора,
ръководител на направление ИКТ

760 лв.

старши учител, старши възпитател 792 лв.

главен учител, главен възпитател 836 лв.

"
§ 5. В приложение № 5 към чл. 24, ал. 3 в таблицата се създава ред 10:

10.
Осигурено заместване за часовете на
отсъстващите учители над 70 % за учебната
година

10

Заключителни разпоредби
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2017 г.


