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КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 
 

 

 

 

Днес, 10.07. 2017 година, в съответствие с чл.51а от Кодекса на Труда, между страните: 

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” - гр. Варна, представлявана от Евгения Цонева 

Михайлова, директор, наричан за краткост по-нататък  “ РАБОТОДАТЕЛ”, от една страна 

 

И 

 

Синдикална секция към КТ „Подкрепа” при МГ „Д-р Петър Берон” - гр. Варна, представлявана 

от нейния председател Ирена Лазарова Атанасова,  

Синдикалната организация към Съюза на българските учители при МГ “Д-р Петър Берон” - 

гр. Варна, представлявана от нейния председател Екатерина Иванова Петрова; 

Синдикално дружество на НУС при МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна, представлявано от 

неговия председател Антоанета Иванова Хинева; 

наричани за краткост по-нататък  “СИНДИКАТИ”, от друга страна, 

 

се сключи настоящият колективен трудов договор. 

 

 

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1 (1) Работодателят и Синдикатите взаимно признават правото си на страни по 

Колективния трудов договор и приемат да се ръководят в действията и отношенията си от 

принципите на равнопоставеност. 

(2) Страните по договора се задължават в хода на социалното партньорство и 

преговорите да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите на всяка 

от страните, добронамерено уреждане на въпросите от взаимен итерес и предотвратяване на 

спорове и конфликти. 

 

 

II. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ НА КТД 

 
Чл. 2 Предмет на настоящия КТД е уреждане на трудовите, осигурителните и социалните 

отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на 

Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, Отрасловия КТД и Общинския КТД. 

Чл. 3 Настоящият КТД има задължителен характер за работниците и служителите, членовете 

на СО към СБУ , СС към КТ „Подкрепа” и СД на НУС при МГ – страна по договора  и 

членовете на работодателските организации.  
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Чл. 4 (1) Работниците и служителите, които не членуват в синдикалните организации – страна 

по договора, могат да се присъединят към сключения КТД, съгласно чл.57, ал.2 от КТ и чл.5, 

ал.5 от Общинския КТД, при следните условия и ред: 

1. Подаване на писмено заявление по образец до страните по договора; 

  2. Внасяне на присъединителна вноска в размер на не по-малко от 1% от годишното си 

брутно възнаграждение – на една или две вноски, до 20.12 за първото шестмесечие на 

следващата година и до 20.06 за второто шестмесечие на същата календарна година. 

  3. Средствата по т.2 се събират в специален фонд и се разходват по решение на Общото 

събрание за социално-битовите, културните потребности и за дейности по сътрудничеството 

и колективното договаряне. 

(2) Общото събрание на МГ избира комисия, която осъществява контрол по изпълнение 

на условията за присъединяването към КТД. В срок до 15.01 на съответната година, Комисията 

отчита резултатите по присъединяването за съответната година пред Общото събрание. 

Чл. 5 (1) КТД влиза в сила  от 1.04.2017 г. и действа до 31.03.2019 г. 

(2) Преговорите за сключване на нов КТД започват не по-късно от три месеца преди 

изтичането на срока на действащия КТД, съгласно чл.54, ал. 3 от КТ.  

 

 

III. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
Чл. 6 Страните по настоящия КТД полагат съвместно усилия за подобряване качеството на 

учебния процес с цел повишаване рейтинга на гимназията, гарантиране на трудовата заетост 

на работниците и служителите и кариерното им развитие. 

Чл. 7 (1) По трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява 

работата, която му се възлага в съответствие с длъжностната му характеристика, и да спазва 

установената трудова дисциплина съгласно чл. 124 от КТ. 

(2) Работодателят е длъжен съгласно чл. 127 от КТ да осигури на работника или 

служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за 

която се е уговорил, като осигурява: 

1. работни места, условия на труд, осигуряващи оптимална реализация на 

възможностите на персонала в гимназията, както и индивидуално работно място в 

съответствие с характера на работата; 

2. изпълнение на пълна норма на задължителна преподавателска работа на членовете 

на синдикалните организации – страна по договора, като при фактическа невъзможност за 

изпълнение на това ще съдейства за възлагане на часове като външен лектор в друго училище; 

3. своевременно предоставяне на актуална информация на синдикалните организации 

по проблеми, касаещи заетостта на работниците и служителите; 

4. здравословни и безопасни условия на труд; 

 5. запознаване с правилата за вътрешния трудов ред, правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд, вътрешните правила за организация на работната заплата и всички 

други вътрешни актове. 

(3) Работодателят е длъжен да пази достойнството на работника или служителя по 

време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение. 

(4) Работодателят е длъжен да представя на работника или служителя необходимата 

писмена информация при всяко изменение на трудовото правоотношение. 
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 (5) Работникът или служителят има право да изисква от работодателя обективна и 

справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си 

дейност. 

Чл.8 (1) Назначаването на нови работници и служители става при спазване на Кодекса на 

труда, Закона за предучилищното и училищното образование и ДОС. 

(2) Работодателят: 

1. възлага учебните часове преподавателска работа на външни лица само след като са 

предложени на съответните преподаватели в гимназията; 

2. при формиране на нормативите часовете над ЗНПР да не надвишават 180 часа освен 

при изрично изразено писмено съгласие на конкретния преподавател. 

3. разкрива нови работни места за учители само когато са осигурени ЗНПР на 

преподавателите на гимназията, както и възлагане на часове над нормата задължителна 

преподавателска работа;  

 

Чл.9 Синдикалните организации – страна по Колективния трудов договор, се задължават да 

посредничат между Работодателя и своите членове по всички въпроси, касаещи трудовата 

заетост  и осигурителните отношения в гимназията като: 

1. изискват от Работодателя, с цел предоставяне на своите членове, пълна, ясна и 

достоверна информация за изпълнението на бюджета на гимназията по параграфи, 

подпараграфи и конкретни дейности, прилагането на Наредбата за работните заплати на 

персонала, социалните плащания. 

2. информират Работодателя за всички предложения и мнения на своите членове 

относно проблемите на трудовата заетост и изразяват писмено становището си по 

повдигнатите въпроси; 

3. информират Работодателя и провеждат консултации с него във връзка с възникнали 

конфликти и спорове по проблеми, касаещи законите и предмета на КТД и посредничат за 

тяхното решаване; 

4. съдействат на Работодателя за разясняването и осъществяването на дейности, 

насочени към гарантиране на трудовата заетост на работниците и служителите. 

 

Чл. 10 (1) При възникване или изменение на трудовите правоотношения Работодателят не 

поставя изисквания за информация от работника или служителя, която няма връзка с 

длъжностната му характеристика, като условие за наемане на работа или продължаване на 

трудовия договор. 

 (2) За времето на действие на трудовите договори Работодателят не изисква информация, 

подписване на декларации и други сведения, уронващи достойнството и личните свободи на 

работниците и служителите. 

 

Чл. 11 Работодателят приема отговорността:  

 1. да не поставя като условие правото на членство в синдикатите за наемане на работа 

или промяна на трудовите правоотношения с работниците и служителите; 

2. да не оказва натиск върху работниците и служителите за неблагоприятни изменения 

на трудовото правоотношение; 

3. да не изисква от работниците и служителите работа, несъвместима с техните 

професионални способности и квалификация; 

4. да не уволнява и да не налага дисциплинарни наказания на работници и служители 

заради упражняване на синдикални права. 
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Чл. 12 (1) На основание чл.37 от Кодекса на труда, синдикатите участват в подготовката на 

проектите на всички вътрешни правилници и наредби, в т.ч.:  

1. Правилник за вътрешния трудов ред; 

2. Вътрешните правила за определяне на работната заплата; 

3. Правилник за дейността на гимназията; 

4. Правилата за здравословни и безопасни условия на труд и учене;  

5. Критерии по Раздел V от Наредба № 4 от 20.04.2017 г за нормиране и заплащане на 

труда, за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал; 

6. План за квалификационната дейност; 

7. Етичен кодекс; 

8. Критерии за заемане длъжността „главен учител”; 

9. Бюджета на гимназията. 

(2) Работодателят отправя покана до ръководствата на синдикатите за всеки конкретен 

случай на подготовка на вътрешен акт. 

(3) След получаване на покана по ал.2, синдикатите изпращат отговор, в който посочват 

имената на техни представители, които ще участват в подготовката на проекта. 

Чл. 13 Всеки работник и служител има право да се запознае с вътрешните актове по чл.10. За 

осъществяване на тази възможност, копие на актовете се оставя на разположение в 

библиотеката. 

Чл. 14 (1) Работодателят не може да извършва съкращения на работни места на педагогически 

специалисти след утвърждаване на Списък – Образец № 1 и № 2 за учебната година, с 

изключение на случаите, предвидени в § 1, ал. 2 на Допълнителната разпоредба на Наредба № 

7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена. 

 (2) В случаите по ал. 1 Работодателят се задължава да предостави писмена информация 

на Синдикатите: 

 1. Причините за съкращаване на щата; 

 2. Броя на предлаганите съкращения по категории персонал и специалности; 

 3. Критериите, по които се предлага да се извършат съкращенията на работещите в 

гимназията. 

 

Чл. 15 При прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса 

на труда, в рамките на утвърдената численост на персонала, Работодателят спазва следните 

условия и процедури: 

1. Информира Синдикатите за: 

- последните и предстоящи изменения в дейността и икономическото състояние на 

гимназията; 

- причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала; 

- броя и имената на подлежащите за съкращение по категории персонал,  професии 

и специалности; 

- критериите за подбор, договорени в този КТД; 

- срока, в който трябва да се извърши съкращението; 

2. След предоставяне на информацията по предходната точка Работодателят се 

задължава да проведе консултации със Синдикатите с цел постигане на споразумение по 

въпросите, касаещи заетостта. Консултациите следва да започнат не по-късно от 15 дена преди 

връчването на предизвестия на работниците и служителите. 
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3. Синдикатите запознават своите членове с информацията, предоставена от 

Работодателя по т.1, и се съобразяват с тяхното становище по предоставената информация по 

т.2. 

4. Не прекратява трудовите правоотношения на работници и служители в 

трудоспособна възраст, ако по същите специалности има работни места, които се заемат от 

пенсионери или такива, които са придобили право на пълна пенсия за осигурителен стаж и 

възраст (при равни други условия);  

5. Не сключва нови трудови договори за вакантни длъжности с външни лица, освен за 

длъжности, за които има специфични изисквания за заемането им. Назначения в тези случаи 

се правят по изключение, само ако незаемането на длъжността води до нарушаване на учебния 

процес или е свързано със спазването на нормативно установени изисквания. 

6. Не сключва граждански договор за изпълнение на работа, равностойна на работата 

възложена с длъжностната характеристика на съкратеното работно място. 

Чл.16 (1) Работодателят прекратява трудовите правоотношения на основание чл. 328, ал. 1, т. 

2 и т. 3 от Кодекса на труда с работници и служители, членове на синдикатите – страни по 

договора, само след писмено съгласие на съответния синдикален орган за всеки отделен 

случай в гимназията. 

 (2) Мотивирано писмено искане по предходната алинея се отправя до синдикалния 

орган в гимназията. 

 (3) Синдикатите са длъжни да отговорят на искането по ал.1 и ал.2 в 7(седем) дневен 

срок. 

Чл. 17 (1) При прекратяване на трудовите правоотношения поради планирано съкращаване на 

щата или намаляване обема на работа Работодателят се задължава: 

1. Да прекрати договорите с работещите по втори трудов договор в гимназията при 

намален обем на педагогическа или непедагогическа работа; 

2. Да прекрати договорите с работници и служители – пенсионери или придобили право 

на пълна пенсия за професионален стаж и възраст. 

(2) След изчерпване на хипотезите по предходната алинея Работодателят пристъпва 

към процедура по осъществяване на подбор по критериите посочени в този КТД. 

Чл. 18 (1) Страните по договора се договарят приоритетно да се спазват следните критерии за 

осъществяване на подбор при закриване на работни места: 

1. Степен на образование; 

2. Качество на извършваната работа; 

3. Степен на квалификация; 

4. Трудов стаж в гимназията; 

5. Трудов стаж по специалността; 

6. Здравословно състояние на работника или служителя; 

7. Социално положение на работника или служителя.  

(2) С допълнително споразумение Работодателят и Синдикатите могат да добавят и 

други критерии за осъществяване на подбора, без да се променя последователността, посочена 

в предходната алинея. 

Чл. 19 (1) Работодателят запазва работните места на правоспособни учители с безсрочни 

трудови договори, които: 

1. След спечелен конкурс са назначени за директори със срочни трудови договори – за 

срока на тези договори, при спазване на КТ. 

2. Са назначени за временно изпълняващи длъжността „директор” на учебно звено – за 

срока на договора, при спазване на КТ. 
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3. След спечелен конкурс са назначени със срочни трудови договори в държавни или 

общински образователни институции, при спазване на КТ. 

 (2) Работните места се запазват за срок не по-дълъг от 2 години. 

Чл. 20 При сключване на трудов договор Работодателят е длъжен в тридневен срок да връчи 

на работника или служителя екземпляр на трудовия договор, длъжностна характеристика и 

уведомление от ТД на НАП. 

Чл. 21 (1) Работодателят сключва срочни трудови договори с работниците и служителите при 

стриктно спазване на разпоредбите на чл.68 т.1 от КТ и § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби 

на Кодекса на труда. 

(2) В случаите, когато членове, страни по договора, работят с договор за заместване, 

след освобождаването на мястото от титуляра могат да се ползват с предимство при 

сключването на нов трудов договор. 

Чл. 22 (1) Работодателят се задължава при поискване да предоставя на Синдикатите –страна 

по този КТД, информация за броя на служителите, назначени на срочен трудов договор и 

длъжностите, които заемат. 

(2) Работодателят поставя на подходящо място в гимназията своевременна писмена 

информация за свободните работни места за следващата учебна година, преди овакантяването 

им. Тази информация текущо се предоставя и на Синдикатите – страна по договора. 

Чл. 23 Страните се договарят за членовете на Синдикатите – страна по договора, 

присъединилите се работници и служители и членовете на работодателските организации да 

има два месеца срок за предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 

328, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.3 от КТ. 

Чл. 24 (1) Годишните средства за квалификация на персонала се определят на не по-малко 

от 1% спрямо годишния размер на средствата за работни заплати. 

 (2) Страните полагат съвместни усилия за осигуряване на допълнителни средства, 

включително по проекти и програми, осигуряващи финансиране на дейности свързани с 

развитието на човешките ресурси. 

(3) Средствата по предходните алинеи се усвояват, предварително съгласувани със 

синдикатите, обсъждани на педагогически съвет или общо събрание и утвърдени от 

директора. 

 (4) Работодателят предоставя на синдикатите информация за разходваните средства за 

квалификация и вида на квалификационните дейности не по-малко от два пъти годишно. 

 (5) работодателят може да командирова и/или разреши платен служебен отпуск по 

смисъла на чл.161 от КТ за повишаване на квалификация, придобиване на нова или 

допълнителна квалификация на педагогическите кадри. Отпускът се разрешава при условие, 

че квалификационната форма е свързана с повишаване качеството на учебно-възпитателната 

дейност и съответства на стратегията за развитие на гимназията. 

 

 

IV.ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
 

Чл. 25 Структурните елементи на брутната работна заплата се индексират съобразно 

политиката по доходите, договореностите на отраслово и общинско равнище и на ниво 

училище в рамките на годишния бюджет на училището. 

Чл. 26 Работниците и служителите от гимназията получават допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто от 

основното месечно трудово възнаграждение. 
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Чл. 27 (1) Работодателят извършва увеличаване на работните заплати на персонала в 

гимназията в срок и размер, определени при условията и по реда на постановление на 

Министерския съвет, Колективен трудов договор и вътрешни правила за работната заплата. 

(2) При наличие на финансови възможности Работодателят се задължава да договаря 

със страните по договора по-високи минимални размери на основните работни заплати и други 

плащания.  

Чл. 28 При пенсиониране на работниците или служителите членове на Синдикатите – страна 

по договора, както и при раждане и/или осиновяване на дете, Работодателят във връзка с чл.42 

от Общинския КТД, уведомява Община Варна, да осигури допълнително обезщетение в 

рамките на една минимална работна заплата. 

Чл. 29 Работникът или служителят не е длъжен да връща сумите за трудовото възнаграждение 

и обезщетения по трудовото правоотношение, които е получил добросъвестно. 

Чл. 30 Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, Колективен трудов 

договор или на вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните 

заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, 

поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението 

за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуск се 

доплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно 

трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. 

Чл. 31 За МГ „Д-р П.Берон” се определя минимална основна работна заплата, както следва: 

(1) Педагогически персонал: 

 А) заместник – директори – не по-малко от главен учител със съответния стаж; 

 Б) минималната основна   месечна  работна  заплата на педагогическия персонал с 

висше образование с образователно - квалификационна степен бакалавър или магистър се определя, 

както следва: 

 

 От 0 до 10 

години трудов 

стаж 

От 10 до 20 

години 

трудов стаж 

От 20 до 25 

години 

трудов стаж 

 От 25 до 30 

години  

трудов стаж 

Над 30  

години  

трудов стаж 

Учител 733,00 лева 733,00 лева 767,00 лева 790,00 лева 790,00 лева 

Старши учител - 767,00 лева 790,00 лева 806,00 лева 818,00 лева 

Главен учител - 800,00 лева 823,00 лева 847,00 лева 847,00 лева 

 

(2) Непедагогически персонал: индивидуалните основни месечни работни заплати при 

нормална продължителност на работното време се определят както следва:  

- За длъжностите „главен счетоводител”, „счетоводител” и „библиотекар” – не по-

малко от 125% от минималната работна заплата; 

- За длъжностите „домакин”, „касиер”, „технически секретар”, „ЗАС” – не по-малко 

от 115% от минималната работна заплата; 

- За длъжностите „огняр” и „охранител” – не по-малко от 110% от минималната 

работна заплата; 

- За длъжности, които не изискват специална квалификация – не по-малко от 105% 

от минималната работна заплата, при възможност. 
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Чл.32 При индивидуалното договаряне на работната заплата се вземат предвид заеманата 

длъжност, квалификацията, сложността и отговорността на изпълняваната работа и 

професионалния опит. 

 

Чл. 33 (1) Работодателят, при определяне продължителността на трудовия стаж и 

професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, зачита 

изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата придобития трудов стаж до 01.07.2007 г по 

трудово или служебно правоотношение. 

(2) Работодателят зачита трудовия стаж, придобит след 01.07.2007 г в друго 

предприятие на сходна или със същия характер работа или професия съгласно чл.12, ал. 4 от 

Наредба за структура и организация на работната заплата, както следва: 

1.  за педагогическия персонал – в съответствие с чл. 19, ал. 1 – 4 от Наредба за пенсиите 

и осигурителния стаж, както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето 

образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” 

и „професионален бакалавър по...”, която ползва като учител; 

2. за непедагогическия персонал – съгласно Националната класификация на 

професиите и длъжностите в Република България. 

Чл. 34 (1) Страните по този договор се споразумяват минималните месечни размери на 

допълнителните трудови възнаграждения да бъдат, както следва: 

 1. За професионална-квалификационна степен не по-малко от: 

 - за V ПКС – 20 лв; 

 - за ІV ПКС – 25 лв; 

 - за ІІІ ПКС – 40 лв; 

 - за ІІ ПКС – 60 лв; 

 - за І ПКС – 80 лв. 

 2. за образоветелна и научна степен „доктор“ или „доктор на науките“, свързана с 

изпълняваната работа, не по-малко от  

- за „доктор“ – 120 лв. 

- за „доктор на науките“ – 150 лв. 

 3. За класни ръководители , работещи с деца със СОП – не по-малко от 20лв, със заповед 

на директора; 

 (2) Учебен час над минималната задължителна преподавателска работа на 

педагогическия персонал се заплаща не по-малко от 6 лв; 

(3) На педагогическия персонал, извършващ допълнителна работа извън преките 

задължения, във време, в което има педагогическа заетост, се заплаща допълнително като 

лекторски часове, както следва: 

- за проверка на една текстова писмена работа от конкурсен изпит, национални конкурси, 

външно оценяване, олимпиада и други – не по-малко от 0,5 лекторски часа на проверител, а за 

проверка на тест с избираеми и/или свободни отговори – не по-малко от 0,2 лекторски часа на 

проверител; 

- за изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално или 

самостоятелно обучение: 

а) председател на комисия – не по-малко от 0,5 лекторски часа; 

б) член на комисия – не по-малко от 0,4 лекторски часа; 

- за провеждане на консултации с ученици на самостоятелна форма на обучение – не по-

малко от 1 лекторски час; 
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- за служебни ангажименти през почивните и празнични дни, възложени със заповед на 

директора, се изплаща трудово възнаграждение според Кодекса на труда, когато заплащането 

е от бюджета на гимназията. 

Чл. 35 (1) На класните ръководители за консултиране на родители и ученици и за водене на 

документацията на съответната паралелка се заплаща не по-малко от 30 лева месечно. 

(2) За учител на ученици в задочна, самостоятелна или индивидуална форма – не по-

малко от 50 лева годишно. 

Чл.36 (1) работодателят планира в рамките на годишния бюджет допълнително трудово 

възнаграждение за работещите в гимназията, разделено на до 3 плащания, съгласно ВПОРЗ. 

 (2) Допълнително материално стимулиране, целеви награди и премии се предоставят 

съобразно реализираните икономии от годишния размер на планираните средства за работни 

заплати, след обсъждане със синдикатите по утвърдени във ВПОРЗ критерии. 

 (3) При наличие на средства в бюджета, работодателят предоставя на непедагогическия 

персонал еднократно възнаграждение за постигнати резултати от труда и при условия, 

утвърдени във ВПОРЗ. 

  (4) Всички реализирани икономии от фонд работна заплата, в края на календарната 

година се разпределят като допълнително възнаграждение след предварителни консултации с 

Обществения съвет и Синдикатите. 

Чл. 37 (1) Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ 

работник или служител, той ползва правата на тази длъжност или работа, включително и 

трудовото възнаграждение, което е по – благоприятно за него.  

(2) Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право на 

допълнително трудово възнаграждение в размер на не по – малко от 70% от основната работна 

заплата на замествания. 

(3) За педагогическия персонал при сливане на групи допълнителното трудово 

възнаграждение, съгласно чл. 259 е 50% от заплащането на един лекторски час. 

(4) Служител или работник, който освен своята работа изпълнява и дейност, която не е 

в противоречие с квалификацията му, получава допълнително възнаграждение по договаряне 

с работодателя съгласно вътрешните правила. 

(5) Работодателят създава организация за изплащането на лекторските часове до края 

на месеца, следващ този, през който са изработени. 

Чл. 38 Когато при бедствие, обявено със заповед на оторизиран за целта орган, работникът 

или служителят е възпрепятстван да се яви на работа, получава обезщетение по чл.218, ал.1 в 

размер на 100% от брутното трудово възнаграждение за времето, през което е бил 

възпрепятстван да работи. 

Чл. 39 Страните по този договор се споразумяват при финансови възможности 

допълнителните трудови възнаграждения по чл. 34, 35, 37 да се увеличават над равнищата, 

договорени в Отрасловия КТД и/или Общинския КТД. 

 

Чл. 40 (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или 

служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от 

основанието за прекратяването, той има право на обезщетение на основание чл. 222, ал.3 от 

КТ в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 (два) месеца. 

(2) За педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си 

стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в гимназията или друга образователна 

институция на бюджетна издръжка обезщетението е в размер на брутното трудово 

възнаграждение за 10,5 месеца. 
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(3) За работници и служители от непедагогическия персонал, когато са работили 

през последните 10 години при един и същ работодател, обезщетението е в размер на брутното 

трудово възнаграждение за срок от 8,5 месеца. 

 

Чл. 41 (1) Работодателят се задължава да командирова в други населени места при провеждане 

на мероприятия, включени в годишния план на гимназията, Община Варна, РУО – Варна, 

МОН. 

 (2) При командировка, съгласно ал. 1, командированият получава дневни, пътни и 

квартирни съгласно Наредбата за командировките в страната. 

Чл. 42 (1) На работници и служители, положили труд в почивни и празнични дни, се заплаща 

трудово възнаграждение за извънреден труд в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ. 

 (2) При финансови възможности Работодателят може да договаря по-високи размери 

по ал. 1. 

Чл. 43 (1) Всяко тримесечие работодателят представя на общо събрание на работниците, 

служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на бюджета на 

гимназията по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности. 

 (2) Данните за изпълнението на бюджета следва да бъдат пълни, ясни и разбираеми, 

като включват изразходваните средства за работни заплати и осигуровки, за социални 

плащания и издръжка, придружени с обяснителни записки. 

 (3) Информацията трябва да бъде съпоставена с утвърдения бюджет на гимназията. 

Същата следва да съдържа данни за извършените промени по бюджета през периода, в т.ч. и 

за вътрешно компенсирани промени, както и информация за неразплатени разходи на 

гимназията. 

 (4) Информацията по ал.1 се предоставя в писмен вид на председателите на 

синдикалните организации, страни по договора, до три дни преди провеждане на общото 

събрание. 

 

Чл. 44 (1) При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.1, 2, 3 

и 4 от КТ (поради съкращаване на щата, частична ликвидация или намаляване обема на 

работа), Работодателят се задължава да изплати на работника или служителя обезщетение за 

времето, през което е останал без работа, но за не повече от 2 (два) месеца. 

(2) Ако в този срок, работникът или служителят е постъпил на работа в системата на 

образованието с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата между двете 

възнаграждения до изтичането на срока по ал.1 

 

Чл. 45 При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на основание чл.325 

т.9  и чл.327 т.1 от КТ, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на 

брутното му трудово възнаграждение за 3 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и 

през последните пет години не е получил обезщетение на същото основание. 

 

Чл. 46 При прекратяване на трудовото правоотношение по чл.331 от КТ с работник или 

служител, член на Синдикална организация, страна по договора или член на работодателските 

организации, Работодателят се задължава да изплати обезщетение не по-малко от 

четирикратния размер на последното месечно брутно възнаграждение. 
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V. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

 
Чл. 47 (1) Разпределението на работното време, графиците за работа на смени, условията и 

реда за полагане и за заплащане на нощен и извънреден труд и отчитането на работното време 

се уреждат с Кодекса на труда и Правилника за вътрешния трудов ред, който се обсъжда и 

приема съгласно чл. 37 и чл.181 от КТ. 

(2) Синдикатите имат право на информация по разпределението и отчетността на 

работното време на работниците и служителите. 

(3) Работодателят разработва физиологични режими на труд и почивка по време на 

работа със съдействието на Синдикатите съгласно Наредба  № 15 за условията и реда и 

изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по 

време на работа.  

Чл. 48 Работното време на педагогическите специалисти по време на учебните занятия 

включва: изпълнение на минимална задължителна преподавателска норма, участие в 

педагогически съвети, в работата на методическите обединения, консултации на ученици и 

родители, родителски срещи и други задължения, свързани с образователно-възпитателни 

функции в гимназията. След изпълнението на посочените задължения, педагогическите 

специалисти се самоподготвят в предпочитана от тях среда. 

Чл. 49 На основание чл. 156а от КТ страните по договора се споразумяха за членовете  на 

Синдикатите и членовете на работодателските организации да се определят по-големи 

размери на отпуски по чл. 155 и 156 от КТ, както следва: 

 1. Размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ се определя на 

29 работни дни; 

 2. Работници и служители от непедагогическия персонал със загубена 

работоспособност 50% и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск в размер на 

не по-малко от 36 работни дни; 

 3. Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и  чл. 24, ал.1 

от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите кадри се определя 

общо на 56 работни дни; 

4. Допълнителен платен годишен отпуск за непедагогическия персонал по чл. 156, т. 2 

от Кодекса на труда – не по-малко от 8 работни дни. Списъкът на длъжностите, за които се 

установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на Директора, след консултации 

с председателите на синдикалните организации, в съответствие с чл. 139а от КТ. 

Чл. 50 Работниците и служителите членове на синдикатите – страни по договора и 

работодателските организации се съгласно чл. 156а от КТ имат право на допълнителен платен 

годишен отпуск, ако са работили в МГ „Д-р П. Берон” през последните години от трудовия си 

стаж, както следва: при навършени до 31 декември  5 години– 1 ден, 10 години – 2 дни, 15 

години – 3 дни, 20 години – 5 дни, над 20 години – 7 дни. 

Чл. 51 (1) Работниците или служителите, членове на Синдикалните организации и на 

работодателските организации по реда на чл. 57, ал. 2 от КТ, с две живи деца до 18-годишна 

възраст, имат право на 2 работни дни, а с 3 и повече живи деца до 18-годишна възраст – на 5 

работни дни платен отпуск за всяка календарна година, съгласно чл.168 от КТ. 

(2) При условията на ал. 1, право на този отпуск има  работник или служител, който 

вместо майката се грижи за отглеждане на детето. 
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Чл. 52 (1) При необходимост и след уведомяване на Работодателя, работникът или служителят 

има право да ползва до 4 дни от платения си годишен отпуск за профилактични прегледи и 

медицински изследвания през учебно време, като информира работодателят 3(три) работни 

дни предварително. 

(2) Работникът или служителят декларира по определен образец участието си в 

профилактичните прегледи и медицински изследвания. 

 

Чл. 53 (1) Дните, обявени от съответните компетентни органи за неучебни по независещи от 

страните по настоящия договор причини като природни бедствия, епидемии, енергийни кризи 

и други случаи на непреодолими събития, се считат за платен служебен отпуск, но за неповече 

от три последователни дни, първият от които е денят на обявяването по смисъла на чл. 161, 

ал. 1 от КТ за членовете на синдикалните организации и работодателските организации. 

 (2) По време на отпуска по ал.1 служителите могат да извършват дейности свързани с 

годишния план на гимназията. 

 (3) За служебен отпуск по чл.161, ал.1 от КТ се считат и дните, които да обявени за 

неучебни във връзка с проведени избори,национални и/или местни референдуми. 

 (4) Дните 25 май и 1 ноември да се считат за допълнителен платен годишен отпуск за 

всички членове на синдикатите – страни по договора и работодателските организации, по 

смисъла на чл.156а от КТ. 

(5) Работодателят осигурява ползване на платен служебен отпуск в размер до 10 

работни дни по смисъла на чл.161, ал.1 от КТ на членовете на синдикатите – страни по 

договора и работодателските организации за участие в мероприятия, организирани  от МОН, 

РУО, Община Варна и Математическа гимназия. 

 

Чл. 54 При ползване на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ на работника или 

служителя се изплаща възнаграждение от Работодателя по реда на чл. 177 от КТ. 

 

 

 

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Чл. 55(1) Работодателят осигурява ежемесечно средства за фонд СБКО в размер на не по-

малко от 3% от средствата за работна заплата. 

(2) Редът за разпределение и за ползване на средствата от фонд СБКО се определя от 

общото събрание на работниците и служителите в гимназията. 

 

Чл. 56 (1) Работодателят осигурява средства за представително облекло на педагогическите 

специалисти,  заместник директорите без норма преподавателска работа и главния 

счетоводител, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, 

в съответствие с Наредба №14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло, в размер на не 

по-малко от 400.00 лева. 

 (2) Работодателят осигурява безплатно работно облекло на работници и служители в 

съответствие с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло на стойност, както 

следва: 

- за административен непедагогически персонал      – не по-малко от 350 лева; 

- за друг непедагогически персонал         – не по-малко от 300 лева. 
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Чл. 57 По предложение на Синдикатите и при наличие на финансови възможности, 

Работодателят осигурява средства на работници и служители при следните случаи: 

 1. Трайни заболявания;  

 2. Тежки операции; 

 3. Смърт на дете, съпруг(а) или родител. 

Чл. 58 Работодателят се задължава да осигури транспорт или средства за транспортни разходи 

по време на служебна заетост на лицата, определени с негова заповед. 

 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 59 В съответствие с чл. 46 от КТ за осъществяване на синдикална дейност Работодателят 

осигурява безвъзмездно необходимите материални условия на Синдикалните организации – 

помещения според възможностите в училището, ползване на размножителна техника, 

материали и др. 

 

Чл. 60 (1) За осъществяване на синдикална дейност в една календарна година председател и 

един секретар на синдикалните организации ползват платен отпуск по чл. 159 от КТ в размер 

на 72 часа. 

(2) За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ  - участие 

в синдикални мероприятия на общинско, регионално и национално равнище   (конференции, 

конгреси, семинари, обучение и други организирани събития), редовите синдикални членове 

ползват платен служебен отпуск в размер на не повече от 40 часа, за която дейност представят 

съответен документ. 

 

Чл. 61 (1) Работодателят изпълнява задълженията си спрямо синдикалните организации  за 

осигуряване условия за синдикална дейност след представяне на удостоверение за 

легитимност, издадено от упълномощените органи на синдикатите – страна по договора. 

(2) Удостоверенията по предходната алинея се представят съгласно решенията на 

ръководните органи на синдикатите и в случай на промяна на субекта, представящ 

синдикалния орган. 

(3) При промяна на членския състав на синдикалните организации  при МГ, 

Председателите в 7-дневен срок писмено уведомяват Работодателя за настъпилите промени. 

Актуални списъци се предоставят на Работодателя към 1 юли и 1 януари на всяка календарна 

година. 

 

Чл. 62 (1) Синдикатите свободно осъществяват своята дейност на територията на училището, 

като спазват  Правилника за вътрешния трудов ред. 

(2) Работодателят няма право да се намесва в работата на Синдикатите, както и да 

създава пречки и ограничения за членуването на работниците и служителите в тях. 

(3) Синдикатите се задължават да не се намесват в работата на Работодателя при 

осъществяване на правомощията, дадени му от нормативните актове и този КТД. 
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VIII. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
Чл. 63 Страните по настоящия КТД се задължават съвместно да съдействат за осигуряването 

на здравословни, безопасни и хигиенни условия на труд, като разходите за това се поемат от 

Работодателя, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и приетите 

подзаконови актове по прилагането му. 

 

Чл. 64 Работодателят, със съдействие на Синдикатите, разработва Правила и инструкции за 

безопасна работа в съответствие с изискванията на нормативните документи, които се 

обявяват по подходящ начин и извършват съвместно оценка на риска, която документират 

съгласно ЗЗБУТ. 

 

Чл. 65 Работодателят, след консултации със Синдикатите, определя списък с длъжностите, 

които имат право на специално работно облекло и лични предпазни средства. Осигурява ги 

извън средствата по чл. 53 от настоящия КТД. 

 

Чл. 66 (1) Работодателят се задължава да сключи договор със здравно заведение за провеждане 

на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите, съгласно Наредба № 

3 на Министерство на здравеопазването. 

 (2) Синдикатите имат право да участват в избора на здравно заведение, с което да бъде 

сключен договора по ал. 1 в рамките на средствата определени за тази цел. 

 (3) При наличие на финансова възможност, Работодателят осигурява ежегодно 

допълнителни медицински услуги (допълнителни медицински прегледи, ваксини и др.), като 

се консултира със Синдикатите. 

 

 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 67 (1) Настоящият КТД влиза в сила от 01.04.2017 година и е валиден до 31.03.2019 г. 

(2) Изменения и допълнения на КТД се извършват по реда на неговото сключване с 

подписване на анекс, който е неразделна част от КТД. 

(3) Всяка от страните по КТД може да поиска неговото изменение и допълнение. За 

целта съответната страна представя писмена покана, придружена от проектите на текстове на 

предлаганите промени. До 15 дни след подаването на тази покана трябва да започнат 

преговори между страните. 

(4) При промяна на законодателството страните поемат задължения да извършат 

съответните промени в настоящия КТД, съгласно чл.56 от Кодекса на труда, след обсъждането 

им от страните по него. 

 

Чл. 68 Действието на този Колективен трудов договор продължава, независимо от промяна  

на субектите, изпълняващи функции на страни по този договор. 

 

Чл. 69 При сключване на индивидуални трудови договори Работодателят се задължава да не 

договаря по-голям размер на платен годишен отпуск.  
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Чл. 70 Синдикатите запознават своите членове със съдържанието на настоящия КТД, не по-

късно от 15 дни след неговото подписване. 

 

Чл. 71 Синдикатите поемат задължение да не предприемат ефективни стачни действия по 

изпълнените договорености от настоящия договор. 

 

Чл. 72 Настоящият КТД е сключен в писмена форма в пет еднакви екземпляра – по един за 

всяка от страните и един за Областна инспекция по труда, и е подписан от представителите на 

страните. Вписването на КТД в специален регистър на Дирекция „Областна  инспекция по 

труда” – гр. Варна е задължение на Работодателя. 

 

 

 

ЗА СС КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”    ЗА РАБОТОДАТЕЛ: 

ПРИ МГ „Д-Р П. БЕРОН”: 

 

 

 

 

..............................................     ............................................ 

ИРЕНА АТАНАСОВА     ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ      ДИРЕКТОР 

 

 

 

ЗА СО КЪМ СБУ  

ПРИ МГ „Д-Р П. БЕРОН”: 

 

 

 

 

..........................................      

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА      

ПРЕДСЕДАТЕЛ       

 

 

 

ЗА СД КЪМ НУС 

 

 

 

 

............................................ 

АНТОАНЕТА ХИНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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