
 

 

АНЕКС Д01-247/11.11.2021 г. 

КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Д01-197 ОТ 17.08.2020 Г.   

 

Днес, 10.11.2021 г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда между: 

Министерството на образованието и науката, представлявано от академик 

Николай Денков – министър на образованието и науката, наричано по-нататък 

„МИНИСТЕРСТВО“, 

Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България 

(СРСНПБ), представляван от Диян Стаматов – председател, Сдружението на 

директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), 

представлявано от Асен Александров - председател, наричани по нататък 

„РАБОТОДАТЕЛИ“, и 

Синдиката 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.  Чл. 39б се изменя така: 

„Чл. 39б. На педагогическите специалисти и непедагогическия персонал от 

системата на предучилищното и училищното образование се осигурява 

допълнителен платен годишен отпуск в размер на 2 работни дни над договореното 

по чл. 39, които се ползват по-желание на имунизиралите се срещу COVID-19 

непосредствено след първата и/или втората доза.“ 

 

 



 

2. Създава се нов чл. 39в със следния текст: 

„Чл. 39в. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, обявена 

с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г., удължена с Решение № 629 на 

Министерския съвет от 26.08.2021 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 непедагогическия персонал от системата на предучилщното и училищното 

образование, членове на синдикалните организации, страни по КТД, да бъде 

увеличен с 20 работни дни над договорение по чл. 39.“ 

 

3. Създава се нова ал. 17 към чл. 33 със следния текст: 

„(17) Педагогическият специалист или служителят от непедагогическия 

персонал в училище, извършващ  бързи антигенни тествания в една паралелка от 

начален етап два пъти седмично до 31.12.2021 г. получава допълнително трудово 

възнаграждение по 100 лева за месеците ноември и декември 2021 г.“ 

 

 

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

МИНИСТЪР:……/П/…/П/….……… 

                         /АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ДЕНКОВ/ 
 

 

 

ЗА СРСНПБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……/П/…/П/….. 

/ДИЯН СТАМАТОВ/ 

ЗА СБУ КЪМ КНСБ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …/П/…/П/….……… 

/д. ик. н. ЯНКА ТАКЕВА/ 
  

 

 

ЗА СДСОРБ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: :……/П/…/П/….… 

/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/ 

ЗА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“  

КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: :……/П/…/П/….…… 

/д-р ЮЛИЯН ПЕТРОВ/ 

 
 

 

 

ЗА НУС КЪМ КНСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……/П/…/П/….…          

/АСПАРУХ ТОМОВ/ 

 

 


