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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

Утвърдени със заповед № РД-08-282 от 13.05.2022 год. 

Допълнение и изменение, считано ат 01.04.2022 год. 

 

Чл.  13. /4/ Индивидуалният размер на минималната основна работна заплата на 

педагогическите специалисти за отделните длъжности, при изпълнение на пълна норма 

преподавателска заетост, не може да бъде по-нисък от определения в Анекс  Д01-44 / 

04.04.2022 г.  към КТД за системата на предучилищното и училищно образование ДО1-

197/17.08.2020г . ; КТД за системата на предучилищното и училищно образование на 

Територията на Община Плевен от 11.03.2022г. и Приложение № 3 към чл.16, ал.1 на  

Наредба за изменение на НАРЕДБА № 4 на МОН от 20.04.2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда, в сила от 01.04.2022 г.,Обн. ДВ. бр.35 от 10 май 2022 г. както 

следва : 

1. За педагогически специалисти с ръководни функции – 1724 лв. 

2. За педагогически специалисти: 

 Учител – 1415 лв. 

 Старши учител – 1460 лв. 

 Главен учител – 1516 лв. 

чл. 13. /6/  Индивидуалните основни месечни заплати на непедагогическия персонал, 

при нормална продължителност на работното време, се договарят в размери, не по-

ниски от минималната работна заплата за страната, съгласно ПМС № 37 на МС от 

24.03.2022 г., 

 За длъжности, неизискващи образователна степен и професионална 

квалификация – не по-малко от 100% от минимална работна заплата; 

 За длъжности „помощник-готвач“, „помощник-възпитател“ и др. подобни на тях 

– не по-малко от 105% от минимална работна заплата;/при наличие на средства/ 

 За длъжностите „готвач“, „огняр“, „охранител“, „помощник-възпитател“ и 

подобни на тях – не по-малко от 110% от минимална работна заплата;/при 

наличие на средства/ 

 За длъжности „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“ и подобни на 

тях – не по-малко от 115% от минимална работна заплата; 

 За длъжностите „счетоводител“, „главен счетоводител“ и подобни на тях – не 

по-малко от 125% от минимална работна заплата; 
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