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●	 Национален	календар	за	изяви	 	
по	интереси	на	децата	 	
и	учениците

●	 Национален	спортен	календар

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“

Общо 106 са инициативите в национален и в меж-
дународен план, включени в Националния календар 
за изяви по интереси на децата и учениците и в 
Националния спортен календар на МОН за учебната 
2020/2021 г.  

Традиционно в. „Аз-буки“ публикува информация за 
пъстрата палитра от извънучилищни и извънкласни 
дейности, които са любими за младите хора. 

СЛЕД	ЧАСОВЕТЕ

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води  
Владимир Иванов,

адвокат

Уважаеми читатели, 
Специално за вас създадохме рубриката „Правен консултант”. 
Днес на въпросите отговаря адвокат Владимир Иванов. 
Въпросите задавайте на редакционния телефон – 02/425 04 70, на  
azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

Очакваме вашите въпроси

Предстои ми пенсиониране, имам необ-
ходимия стаж като учител от 30 години 

и 10 месеца. През месец февруари 2009 
година бях съкратен и една година бях 

на борсата. От 2010 година до февруари 
2013 година имам прекъсване на трудо-

вия стаж. Второ прекъсване имам от 16 
юни до 15 септември през 2013 година. 

От последната дата досега работя  
в едно също учебно заведение.

Въпросът ми е на колко заплати имам 
право при пенсионирането си?

Стойчо Балушев

Уважаеми г-н Балушев,

На основание чл. 222, ал. 3  
от КТ на педагогическите 
специалисти, когато през 
последните 10 години от 
трудовия си стаж са заема-
ли длъжност на педагогиче-
ски специалист в държавна 
или общинска образовател-
на институция на бюджет-
на издръжка от системата 
на предучилищното и учи-
лищното образование, се 
изплаща обезщетение по  
чл. 222, ал. 3 от Кодекса 
на труда в размер на 10,5 
брутни работни заплати, 
съгласно Колективния тру-
дов договор за системата 

на предучилищното и учи-
лищното образование от 
08.06.2020 г. В чл. 219, ал. 6 
от Закона за предучилищно-
то и училищното образова-
ние е предвидено, че при пре-
кратяване на трудовото 
правоотношение с педаго-
гически специалисти, които 
през последните 10 години 
от трудовия си стаж са 
заемали длъжност на пе-
дагогически специалист 
в държавна или общинска 
институция на бюджетна 
издръжка от системата на 
предучилищното и училищ-
но образование, се изплаща 

по-голям размер на обезще-
тението по чл. 222, ал. 3 от 
Кодекса на труда. Както 
е видно от разпоредбата, 
право на обезщетение в 
увеличен размер имат педа-
гогическите специалисти, 
заемали длъжност в посо-
чените институции. Пре-
ценката относно правото 
на работника/служителя 
при прекратяване на тру-
довото правоотношение 
да получи обезщетение от 
две или шест (в случая 10,5) 
брутни заплати, се извърш-
ва от работодателя във 
всеки отделен случай.

Над 1460 творби събира поред-
ното издание на националния 
конкурс изложба „Детство 
мое – реално и вълшебно“. 
Негови организатори са 
ЦПЛР – ОДК, Ловеч, Об-

щина Ловеч, РУО – Ловеч, и Националният 
дворец на децата. Конкурсът е включен в 
Националния календар на МОН за изяви по 
интереси. 

За участие в категорията за рисунки са из-
пратени 1260 произведения на деца и ученици 
от всички области на страната. В раздела за 
училища и детски градини в групата 6 – 8 
години първо място печели Ева Аспахиева  
(ДГ „Младост“ – Габрово). Втора е Лора Ана-
ниева (ЧСУ „Увекинд“ – София), а трета – Ва-
силена Драгнева (ДГ „Мирослава“ – Пловдив).

В групата 9 – 11 години победител е Вик-
тория Цанова (ОУ „Васил Левски“ – Ловеч) 
пред Валентин Атанасов ( СУ „Бачо Киро“ – 
Летница) и Виктория Вескова (2. СУ „Проф. 
Никола Маринов“ – Търговище). Първа в 
групата 12 – 14 години е Милана Карева 
(ОУ „Хр. Никифоров“ – Ловеч), следвана 
от Габримира Петрова (СУ „Св. Климент 
Охридски“ – Ямбол) и Емине Еминова 
(НПГВМ „Проф. Димитър Димов“ – Ловеч). 
И в групата 15 – 17 години на първо място 
е Мария Пенкова (ППМГ – Ловеч). Втора 
е Мария Георгиева (СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ – Ямбол), а трети – Велизар Илиев 
(ППМГ – Бургас).

В класацията за школи първо място в първа 
възрастова група печели Туана Мехмедова 
(ОДК – Ардино). След нея се нарежда Елиф 
Ердинч (Ателие за изобразителни изкуства 
– Търговище). Трети са Елмира Маринова 
(школа „Колорит“ – Плевен) и Димитър Ди-
митров (ОДК – Търговище).

Във втора група първите трима са Хелин 
Али (ЦПЛР – ЦРД, Разград), Жанета Же-
лева (школа „Живопис“ към Военен клуб 

– Казанлък) и Селин Нуфел (ателие „Стела 
и Дара“ – Добрич). Призьори в трета група 
са Симона Цонкова (школа „Живопис“ към 
Военен клуб – Казанлък), Дарина Николова 
(ЦИКО „София“ – София) и Пламена Иванова 
(ОДК – Стражица). В четвърта група начело 
е Ивайла Петрова („Арт Попово“ – Попово) 
пред Диана Желязкова (Школа по изобрази-
телно изкуство – Червен бряг) и Десислава 
Димова (школа „Живопис“ към Военен клуб 
– Казанлък).

В категорията за компютърна рисунка 
участват 110 творби. Специалната награда 
на ученик със СОП е присъдена на Владимир 
Живков (Център за подкрепа – ОДК, Ловеч).

Победител в групата I – IV клас е Никола 
Кацарски (ОУ „Васил Левски“ – Плевен). 
Втора и трета са Лилия Янкова (НУ „Един-
ство“ – Плевен) и Петя Димитрова (ОУ 
„Иван Вазов“ – Русе). В групата V – VII клас 
първото място поделят Жанет Генова и Соня 
Генова (ЧОУ „Мария Монтесори“ – Добрич). 
Втора е Никол Гърнева (ОУ „П.Р. Славейков“ 
– Варна), а трета – Петя Иванова (ОУ „Алеко 
Константинов“ – Димитровград). В трета 
група начело са Йоана Иванова (ПГСАГ „Ан-
гел Попов“ – Велико Търново) и Чхан Джънг  
(1. АЕГ– София). Второто място е за Румен 
Блажев (ПГСАГ – В. Търново) и Ирина Берова 
(ППМГ – Бургас). Трета е Ани Еросалимова 
(ПГСАГ – В. Търново).

Общо 95 творби са изпратени за категори-
ята за есета. Начело в класирането в групата 
V – VII клас е Анелия Спахиева (СУ „Никола 
Вапцаров“ – Хаджидимово). Втори са Ели 
Борисова (ОУ „Отец Паисий“ – с. Говеда-
ре, обл. Пазарджик) и Йордана Кундева  
(СУ „Антим I“ –  Златоград). А третото 
място поделят Мадлен Димитрова (СУ „То-
дор Кирков“ – Ловеч), Цветослава Цанкова 
(ОУ „Хр. Никифоров“ – Ловеч) и Габриела 
Плугова (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ –  
с. Бежаново).

В групата VIII – XII клас печели Георги 
Спахиев (СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджиди-
мово). На второ място са класирани Милица 
Иванова (ОДК – Варна), Рукие Тефик (ПГОД 
„Евридика“ – Кърджали) и Джорджа Романо 
(ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени). Тре-
ти се нареждат Валентин Баракова (ПГ „Пейо 
Яворов“ – Петрич), Радко Василев (СУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – Карнобат), Милка 
Воденичарова (СУ „Никола Вапцаров“ – Хад-
жидимово) и Маргарет Стоева (СУ „Любен 
Каравелов“ – Несебър).

Победителите получават своите награди 
при откриването на изложба с творби от 
конкурса в Художествената галерия „Проф. 
Теофан Сокеров“ в Ловеч. Призьорите са 
поздравени и наградени от кмета на Община 
Ловеч Корнелия Маринова. 

Вълшебни 
мигове от 
детството
Национален конкурс 
изложба събра повече  
от 1460 рисунки и есета

Ивайла Петрова („Арт Попово“ – Попово)  
– I място


