
АНЕКС 
 

КЪМ 

ОТРАСЛОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 

ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

(Д01-197/17.08.2020 г.) 

 

 

(ПРОЕКТ) 

 

 

§1. В чл.31, ал.1, точки 2, 3 се изменят и придобиват следната редакция: 

 

„т.2. На основание чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, считано от 01.01.2021 г., на 

педагогическите специалисти, които от последните 20 години, са придобили 10 години 

трудов стаж на длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска 

образователна институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и 

училищното образование, се изплаща обезщетение в размер на 11 брутни заплати, 

средствата за което се осигуряват от Национална програма”. 

„т.3. На основание чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, на работници и служители, 

които са придобили при същия работодател 10 години трудов стаж през последните 20 

години, се изплаща обезщетение в размер на 8,5 заплати”. 

 

§2. В чл.31, ал.1, точка 4 се отменя, а точки 5 и 6, стават точки 4 и 5. 

 

§3.  В чл.31 се приема нова ал.2 с текст: 

„Обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ, се изплаща в размерите договорени в предходната 

алинея и в случаите на чл.222, ал.4 от Кодекса на труда”. 

 

§4. В чл.31 досегашната алинея 2 става алинея 3. 

 

§5.  Настоящият Анекс влиза в сила от 01.01.2021 г. и е неразделна част от Отраслов 

колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 

(Д01-197/17.08.2020 г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 
 

КЪМ 

ПРОЕКТ ЗА АНЕКС КЪМ ОТРАСЛОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 

 

 

На 18.12.2020 г. в брой 107 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Кодекса на труда (КТ), с параграф 19 на който, се изменя чл. 222, ал. 3 от 

КТ, като думите "работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия 

му стаж" се заменят с "придобил при същия работодател или в същата група предприятия 

10 години трудов стаж през последните 20 години". 

 

Чл.222, ал.3 от КТ предвижда задължение за работодателите да изплащат 

обезщетение на работниците и служителите, в случаите, когато към момента на 

прекратяване на трудовото правоотношение, те са придобили право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст. Нормативният текст, и в старата и в новата си редакция, 

предвижда различен размер на обезщетението, в зависимост от придобития при същия 

работодател трудов стаж. 

В ДВ, бр. 16 от 22.02.1994 г. е обнародвано ПМС № 31 от 11.02.1994 г. 

за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на 

труда. С разпоредбата на чл.1, ал.2 от ПМС № 31 се възприема правилото, че „обезщетение 

по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размера и от датата по предходната алинея се 

определя и на педагогическите и медицинските кадри, както и на артистичния и 

художествено-творческия персонал, когато през последните десет години от трудовия 

им стаж преди придобиване право на пенсия за изслужено време и старост са 

работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието, 

здравеопазването, социалните грижи, културата и изкуството”. С други думи, 

увеличеният размер на обезщетението по чл.222, ал.3 се прилага по отношение на 

педагогическите специалисти, които са придобили необходимия трудов стаж не при 

конкретен един и същ работодател, а в организация или звено на бюджетна издръжка в 

сферата на образованието. 

Независимо от факта, че ПМС № 31 не е отменяно и продължава да е в сила, с 

приемането на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), посоченото 

по-горе правило, визирано в ПМС № 31 от 1994 г., вече бе нормативно установено в 

специалния закон чрез разпоредбата на чл.219, ал.6 от ЗПУО, която гласи: 

„При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 

през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 

специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата 

на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на 

обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни 

заплати”. 

https://m1.apis.bg/p.php?i=491209#p6374268


Както вече бе посочено, с приемането на този текст, правилото, с което по отношение 

на педагогическите специалисти, за трудов стаж при един и същ работодател се признава 

трудовия стаж придобит в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от 

системата на предучилищното и училищното образование, вече бе уредено в правен акт с 

по-голяма правна сила в йерархията на нормативните актове. Наред с това, чрез чл.219, ал.6 

от ЗПУО, бе установен и по-висок размер на обезщетението в сравнение с размера 

регламентиран в Кодекса на труда, т.е. 10, вместо 6 брутни възнаграждения.  Независимо 

от това, разпоредбата на чл.219, ал.6 от ЗПУО е пряко свързана с текста на чл.222, ал.3 от 

Кодекса на труда, спрямо който е в отношение на специален закон към общ закон. 

След промяната на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, налице е доста сериозно 

разминаване между регламентацията в основния трудов закон и тази в специалния закон – 

ЗПУО. Към днешна дата, КТ изисква като предпоставка за изплащане на обезщетение в 

увеличен размер, работникът/служителя да е придобил 10 години трудов стаж през 

последните 20 години при същия работодател, т.е. не е необходимо това да са последните 

10 години от трудовия му стаж. В същото време в ЗПУО се запазва старото изискване. 

Макар и да не е ограничено по отношение на конкретен последен работодател, изискването 

продължава да предполага последните 10 години от трудовия стаж на педагогическия 

специалист да са в системата, а не 10 години от последните 20, каквото е преформатираното 

условие в Кодекса на труда, към който ЗПУО препраща. Правната последица от това 

разминаване, е че ще се появят разнообразни хипотези, които ще предполагат различно и 

създаващо затруднения прилагане. Например, ако педагогическия специалист през 

последните 10 години от трудовия си стаж е работил 1 година извън системата, той няма да 

има право на обезщетението в размер на 10 заплати по реда на чл.219, ал.6 от ЗПУО. Ако 

същият специалист има 10 години стаж през последните 20 при този конкретен работодател, 

независимо от това едногодишно прекъсване, той вече ще има право на обезщетение в 

размер на 6 заплати по КТ, без да може да се възползва от по-благоприятната разпоредба на 

ЗПУО. Спрямо него не може да се приложи и ПМС № 31, доколкото там също се изисква 

стажа да е в системата през последните 10 години от трудовия му стаж. Нещо повече, ако 

пък същия педагогически специалист, който има стаж от 1 година извън системата през 

последните 10 години от трудовия си стаж, но има общо 19 години стаж в системата през 

последните 20, но в различни образователни институции, то той сега не би могъл да се 

възползва нито от увеличения размер на обезщетението по КТ, нито от разпоредбата на 

чл.219, ал.6 на ЗПУО. 

Предвид всичко посочено, Синдикат „Образование“ на КТ „Подкрепа“ предлага на 

Министерство на образованието и науката, иницииране чрез Министерски съвет на 

изменение на чл.219, ал.6 от ЗПУО с цел синхронизирането й с новия текст на  чл.222, ал.3 

от Кодекса на труда. Предвид конюнктурната политическа ситуация и потенциалното 

забавяне на подобна законодателна инициатива и на резултата от нея, предлагаме до 

реализирането на нормативна промяна, констатираното разминаване да се преодолее чрез 

възможността в КТД да се договарят по-благоприятни размери на обезщетенията по 



Кодекса на труда. В този смисъл е и настоящото ни предложение за анексиране на 

действащия КТД и в частност предложението ни за изменение на чл.31, ал.1, т.2 от ОКТД. 

От друга страна, ако предложението ни за изменение на чл.31, ал.1, т.3 от ОКТД бъде 

прието, то тази редакция според нас покрива хипотезите съществуващи в досегашните т.3 

и т.4, както по отношение на непедагогическите специалисти, така и по отношение на 

особените случаи на „смесен“ педагогически и непедагогически стаж. Поради това тяхното 

поотделно разглеждане считаме за излишно и объркващо. 

Допълваме предложението си и с текст за нова ал.2, в който изрично посочваме, че 

договорените размери се прилагат и в хипотезата на чл.222, ал.4 от КТ. Действието на 

уговорените чрез КТД по-високи размери не се тълкува винаги еднозначно относно 

възможността да се прилага и в случаите по чл.222, ал.4 от КТ, поради което считаме за 

удачно изричното регламентиране на подобно правило. 

  

 

 


