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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА  

ПРОЕКТA НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 20.04.2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА 

№ 

Организация/потреб

ител 
/вкл. начина на получаване 

на предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Коментар 1, 

Портал за 

обществени 

консултации 

Предложение за изменение на чл. 27, ал. 4, т. 2 

Текстът на чл. 27, ал. 4, т. 2 да се измени както следва: 

2. експерти от съответното регионално управление на образованието - за 

държавните училища, държавните центрове за специална образователна 

подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен 

център; 

МОТИВИ: държавните детски градини са само към Министерство на 

отбраната и директорите им не получават допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати от труда, съгласно искане на министъра на отбраната 

и съответно не се оценяват. Останалите институции, изброени в т. 2 са с 

финансиращ орган министъра на образованието и науката, а РУО са 

териториални администрации към министъра на образованието и науката и 

в известен смисъл участието на експерти от МОН и едновременно експерти 

от РУО в тази комисия се препокриват като функции. 

Не приема 

предложението 

Предложението не 

попада в обхвата на 

настоящия проект на 

Наредба за изменение 

на Наредба  

№ 4 от 20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане 

на труда и ще бъде 

обсъдено с всички 

заинтересовани страни 

при последващо 

изменение на Наредба  

№ 4 за нормиране и 

заплащане на труда. 

2.  инж. Димитричка 

Ангелова, директор 

на ПГТС „Христо 

Смирненски“, гр. 

Разград, 

по електронна поща 

 

Предлага следното предложение за минимални работни заплати, касаещо 

педагогическите специалисти с функции по управлението на институциите. 

 

Група Длъжност 

Минимална 

основна РЗ от 

01.09.2022 г. 

 

 

 

 

Педагогически 

специалисти с 

функции по 

директор 1810 лв. 

директор - втора степен от 

кариерното развитие 
1840 лв. 

директор - първа степен от 

кариерното развитие 
1880 лв. 

заместник-директор 1675 лв. 

заместник-директор - втора 

степен от кариерното развитие и 

1705 лв. 

 

Не приема 

предложението 

Предложението не 

попада в обхвата на 

настоящия проект на 

Наредба за изменение 

на Наредба № 4 от 

20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане 

на труда и ще бъде 

обсъдено с всички 

заинтересовани страни 

в хода на колективното 

трудово договаряне. 
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управлението на 

институциите 

др. педагогически специалисти 

по чл. 73, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 

№ 15/22.07.20219г. 

заместник-директор - първа 

степен от кариерното развитие  
1745 лв. 

 

 

 

 

Педагогически 

специалисти 

учител, възпитател, логопед, 

психолог, педагогически 

съветник, корепетитор, 

хореограф, треньор по вид спорт, 

рехабилитатор на слуха и говора, 

ръководител на направление 

ИКТ 

1486 лв. 

старши учител, старши 

възпитател 
1533 лв. 

главен учител, главен възпитател 1592 лв. 

 

Крайно време да се помисли и за всички (колкото и малко да са към 

момента), които са преминали атестацията и имат присъдена Втора или 

Първа степен от кариерното развитие. Оказва се, че и този път ще бъдем 

„дискриминирани“, спрямо кариерното развитие на учителите. Вече втори 

учител съм преназначила от длъжност „учител“ на длъжност „старши 

учител“, след атестацията. 

 

 

 

 


