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І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.1 /1/ Настоящите вътрешни правила за работна заплата /ВПРЗ/ уреждат 

структурата, елементите и организацията на работната заплата в Обединено 

училище „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Априлово, общ. Горна Малина, 

обл.София - регион, като отчитат спецификата на различните длъжности и 

характерните за тях трудови задължения. 

/2/ ВПРЗ уреждат правилата и процедурите за определяне и изменение на 

индивидуалните работни заплати на работниците и служителите. 

/3/ ВПРЗ се допълват, изменят и утвърждават от работодателя в 

съответствие с приетите актуални нормативни актове договорени в КТД. 

Чл.2 Целите на настоящите ВПРЗ са: 

1. Гарантиране на справедливи и обективни правила при определяне на 

индивидуалните работни заплати на работниците и служителите; 

2. Посочване на ясни критерии за промяна в индивидуалните трудови 

възнаграждения на  работниците и служителите; 

3. Недопускане на всякакви форми на дискриминация или 

неравностойно третиране на работниците и служителите при 

определяне или изменение на техните индивидуални трудови 

възнаграждения. 

Изработване и изменение на ВПРЗ - основания за разработване: 

Чл.3 /1/ ВПРЗ се изработват и утвърждават от работодателя при спазване на 

процедурата, установена в чл.37 от КТ. 

/2/ ВПРЗ се изменят и допълват по реда на тяхното приемане. 

/3/ Основания: Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата , КТ. При промени в КТ или други нормативни актове, относими към 

настоящите ВПРЗ, работодателят е длъжен в срок до 14 дни от влизане в 

сила на измененията да внесе необходимите промени във ВПРЗ. 
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/4/ КТД за системата на предучилищното и училищно образование  

/ДО 1-100 от 11.06.2018 г./ и анекс към КТД от 12.11.2019 т. 

/5/ Закон за изпълнение на държавния бюджет на Република България. 

/6/ Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за работните заплати на персонала в 

звената от системата на народната просвета /ДВ бр. 34 от 28.04.2017 г./ 

/7/ ЗБДОС 

/8/ Решение №541 от 07.08.2007 г. на МС – Национална програма за 

диференцирано заплащане; 

Решение № 245 на МС от 2007 г. за актуализиране на Н Програма за 

развитие на средното образование от 2007 г. 

/9/ Решение на МС от 11.06.2018 г. за увеличаване на стандартите за 

делегираните от държавата дейности по образованието и и определяне на 

минимални основни работни заплати. 

/10/ Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и др. педагогически специалисти. 

Чл.4. Основните принципи, които се преследват с разработването на ВПРЗ 

са: 

- законосъобразна организация на работната заплата; 

- прозрачност и ясни правила при определяне на работната заплата; 

- съответствие на индивидуалните работни заплати с приноса на всеки един 

от персонала за постигане на целите на институцията; 

- мотивиране на персонала за качествено изпълнение на задълженията; 

- недопускане на всякакви форми на дискриминация или неравностойно 

третиране на педагогическите специалисти, служители и работници при 

определяне на техните индивидуални трудови възнаграждения. 

Чл. 5 /1/ Настоящите ВПРЗ са в сила от 01.01.2020г. /чл. 29 а, т. III от анекс 

към КТД/ и действат за неопределен период от време до изричната им 

отмяна от работодателя. 
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/2/ Работодателят е длъжен да доведе съдържанието на настоящите 

ВПРЗ и всяко тяхно изменение до знанието на всички свои работници и 

служители в срок до 14 дни от тяхното приемане или изменение. 

 

/3/Измененията и допълненията във ВПРЗ са в сила от 01.01.2020г. във 

връзка с Наредба № 4 от 20.04.2017г. МОН за нормиране и заплащане на 

труда 

Чл.6 /1/ Настоящите ВПРЗ се прилагат спрямо всички работници и 

служители, които са учредили индивидуално трудово правоотношение с 

Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Априлово, независимо 

от неговото основание, срок и съдържание. 

/2/ Настоящите ВПРЗ не се прилагат спрямо лица, които осъществяват 

дейност на основание договор за управление или предоставят услуги на 

работодателя по граждански договор.   

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА 

ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

Чл.7 /1/ Размерът на брутната работна заплата на персонала в системата на 

предучилищното и училищното образование се определя в съответствие с 

действащата нормативна уредба и Вътрешните правила за работна заплата в 

училището /чл.21 (1) от КТД/.  

/2/ Размерът на основната месечна работна заплата се определя, в 

зависимост от продължителността на работното време по индивидуалното 

трудово правоотношение и съгласно Наредба № 4 на МОН от 20.04.2017г. 

за нормиране и заплащане на труда. 

/3/ Месечна основна работна заплата /чл.24 от КТД/: 

1. На педагогическите специалисти възнаграждението се определя от 

нормата преподавателска работа присъщи за длъжността заедно с 

индивидуалния трудов договор и  продължителност на работното време.  

В началото на учебната година при определяне на по-ниска индивидуална 

норма на преподавателска заетост от досегашната, основната работна 
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заплата на педагогическия персонал се намалява пропорционално на 

намалението на нормата 

 

2. На непедагогически персонал заплата се определя от длъжностната 

характеристика и задължения определени с индивидуалния трудов договор. 

/4/ В групата на педагогическите специалисти се включват: 

- директор, учител, старши учител и главен учител, учител ЦОУД и 

др. 

/5/ В групата на непедагогическия персонал се включват: 

1. служители – касиер, счетоводител, библиотекар 

2. работници – чистач и шофьор 

3. охрана – невъоръжена охрана, пазач 

ІІІ. УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА 

НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

чл. 8 /1/ Директорът на училището определя числеността на персонала и 

средната месечна брутна заплата, съобразно нормативната уредба, като 

изготвя и утвърждава щатно длъжностно разписание. 

/2/ Длъжностното щатно разписание се утвърждава при изготвяне и 

актуализация на Списък-Образец № 1, 2 и 3 или при промяна числеността 

на педагогическия и непедагогическия персонал. 

/3/ Поименното щатно разписание се утвърждава при всяка една 

промяна на РЗ. 

чл. 9. Средствата за работна заплата се използват за определяне и изплащане 

на: 

 1. Основни месечни работни заплати 

 2. Допълнителни трудови възнаграждения 

 - с постоянен характер – за придобит трудов стаж, професионален 

опит, ПКС, ако не е включена като елемент на основната РЗ; 

 - за новопостъпили учители и новопридобито ПКС се начислява 

допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер; 
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 - с временен характер – за изпълнение на учебни часове по учебни 

предмети над минималната норма преподавателска работа – лекторски 

часове, на класен ръководител – за консултиране на родители и ученици и 

водене на училищна документация, за проверка на изпитни материали от 

външно оценяване и олимпиади, изпитване на един ученик в индивидуална 

и СФО и за провеждане на приравнителни и поправителни изпити, за 

провеждане ДЗИ за придобиване на степен на професионална квалификация 

по професия, за работа с ученици със СОП; за обучения и консултации от 

разстояние в електронна среда; 

 - възнаграждение за платен годишен отпуск или друг вид платен 

отпуск; 

 - обезщетение по КТ в това число договорени с КТД 

 - допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на 

педагогическите специалисти. 

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

чл. 10. Определяне на основните работни заплати на педагогическия и 

непедагогическия персонал на училището се включват във вътрешните 

правила за работна заплата. Конкретните размери на индивидуалните 

основни работни заплати за персонала в училището се договарят от 

директора в рамките на утвърдения бюджет на училището и се определят в 

индивидуален трудов договор с един и същи процент върху основната 

заплата на всички служители. 

/1/ За системата на предучилищното и училищното образование се 

определя минимална основна работна заплата, както следва: 

 а/ Педагогически специалисти с ръководни функции: 

- Директори – 1334 лв. 

- Заместник Директори – 1246 лв. 

б/ Педагогически специалисти: 
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- Учител, ръководител на направление “Информационни и 

комуникационни технологии, логопед, психолог, педагогически 

съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, 

възпитател, рехабилитатор на слуха и говора и треньор по вид 

спорт - 1085 лв. 

- Старши учител и старши възпитател – 1120 лв. 

- Главен учител и главен възпитател - 1176 лв. 

в/ Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата 

на народната просвета не се намаляват. 

г/ Изключения от минималните размери на основните месечни 

работни заплати на педагогическия персонал се допускат /по чл.41, т.1 и т.2/: 

- /ЗА КОЛЕГИТЕ ОТ „ЗАЕДНО В ЧАС/ 

- Лицето притежава висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен „Специалист по ...” по чл.42, ал.1, т.1, 

буква „а” от Закона за висше образование - 85 % от основата 

месечна работна заплата за висше образование с присъдена 

образователно-квалификационна степен „магистър” или 

„бакалавър”. 

- Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността: 

- за лица с висше образование с присъдена образователно-

квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”- 80 %  

- за лица с висше образование с присъдена образователно-

квалификационна степен „Специалист по ..................”- 70 %  

- за лица със средно образование /общо или професионално/ - 65 %  

/2/ Индивидуалните основни месечни заплати на лица от 

непедагогическия персонал се определят в размери не по-малко от 

минималните работни заплати за страната. 

/3/ Индивидуалната работна заплата се изплаща два пъти месечно на               

15 число (авансово плащане) и на последния работен ден на месеца 

(окончателно плащане), в който е положен трудът. 
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Индивидуалната работна заплата се изплаща по посочена от 

работника банкова сметка. 

/4/ Изменение на основната месечна заплата се извършват при: 

- промяна с нормативен акт; 

- преминаване на друга длъжност; 

- промяна в образователната степен доказана с документ; 

- в други случаи при спазване на чл. 118 и 119 от КТ 

Увеличението на индивидуалните работни заплати на 

педагогическите специалисти е  от 01.01.2020 г. 

V. ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ 

чл. 11. В брутната работна заплата на персонала в Обединено 

 училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Априлово, освен допълнителните 

трудови възнаграждения определени с КТ и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, се включват и следните трудови възнаграждения: 

1. За директори в общообразователните и професионални училища, 

класни ръководители и учители ЦОУД, работещи с деца със специални 

образователни потребности – не по-малко от 30 лв; 

2. Считано от 15.09.2020 г., за наставничество на учителите, се 

 заплаща не по – малко от 60 лв. месечно на наставниците, за срок до една 

година, при необходимост на младите учители и при наличието на средства 

в бюджета на училището.  

3. Допълнително месечно трудово възнаграждение за  лична 

квалификация: 

- за професионална квалификационна степен не по малко от: 

1. V ПКС  - 35,00 лв. 

2. IV ПКС - 40,00 лв.  

3. III ПКС - 55,00 лв. 

4. II ПКС -75,00 лв. 

5. IПКС  - 95,00 лв. 
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- 160 лв. за „доктор на науките” 

- за образователна и научна степен  „доктор” или за научна степен 

„доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа, не по – малко 

от: 

- 130 лв. за „доктор” 

чл. 12. Видове размери на допълнителни възнаграждения:  

1. За участие в проекти, ОП и НП  преподавателите получават трудово 

възнаграждение по сключен трудов договор, съгласно чл.68, ал.1 т.2 и във 

връзка с чл.110 от КТ. 

Конкретнит размери на часовите ставки за ръководителите на извънкласни 

дейности, служители                            на              училището се определят,в 

зависимост от професионалния опит и степен на образование. 

- Възнагражденията на ръководителите на извънкласни дейности се 

определят в размер до 15,00 лева за действително отработена  

астрономически час, включително осигурителните и здравно-

осигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице – за учители със 

завършено висше образование, придобита професионална квалификация 

„Учител” и професионален стаж над 3г. 

- За ръководители, притежаващи професионален опит в съответната 

тематична област на извънкласна дейност до 3 години, без висше 

образование или без придобита професионална квалификация „Учител”, 

размерът на часовата ставка е до 8,00 лева за астрономичически час. 

- Възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности се 

изплащат за действително отработен астрономически час за изпълнение на 

дейностите по утвърдена тематична програма включваща 

продължителността на занятието и времето свързана с неговата подготовка 

и организация. 

- изплащането на възнагражденията на ръководителите се извършва 

периодично /на три месеца въз основа на одобрени отчети за отработени 

часове за периода/. 
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- ако разходите за обслужване на проекта са възложени на външен 

изпълнител, те се отчитат като външна услуга. 

- в случаите, в които директорът на училището е ръководител на група за 

извънкласни дейности, тематичното разпределение се утвърждава от 

началника на РУО. 

- изплащането на възнагражденията на директора се извършват по същия 

начин , като на останалите учители ръководители на група. 

Структура на работната заплата 

Чл.13. Индивидуалната работна заплата на работниците и служителите се 

състои от: 

1. Основно трудово възнаграждение 

2. Допълнителни трудови възнаграждения 

 а/ изплащани по силата на КТ 

 б/ изплащани по силата на настоящите ВПРЗ 

 в/ изплащани по силата на индивидуалния трудов договор 

Основна месечна заплата 

Чл.14. Основното трудово възнаграждение на педагогическия персонал се 

изплаща за изпълнението на нормата за задължителна преподавателска 

заетост, за участие в педагогически съвети, родителски срещи, методически 

сбирки, възпитателна дейност, консултации на ученици и родители, за 

изпълнение на заповеди от прекия ръководител, в съответствие с 

уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работния 

ден. 

Чл.15 /1/ Основната месечна заплата се изплаща единствено в пари. 

      /2/ Основното трудово възнаграждение или части от него не могат да 

се заменят с допълнителни трудови възнаграждения или с други 

плащания по индивидуалното трудово правоотношение. 

Чл.16 /1/ Основната работна заплата се определя с общите принципи за 

организация на работната заплата в Обединено училище „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – с. Априлово  
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/2/ Индивидуалната основна месечна заплата на непедагогическия 

персонал – съгласно Националната класификация на професиите и 

длъжностите в Република България. 

         /3/ В началото на учебната година, при определяне на по-висока 

индивидуална норма на преподавателска заетост от досегашната, основната 

работна заплата на педагогическия персонал се увеличава пропорционално 

на увеличението на нормата 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл.17 /1/ Допълнителните трудови възнаграждения се уговарят по размер в 

индивидуалния трудов договор  или в допълнително споразумение към него. 

          /2/ Във връзка с чл.50, т. 1 допълнително трудово възнаграждение по 

15лв месечно 

Чл.18 /1/ Допълнителните трудови възнаграждения са с постоянен и 

непостоянен / инцидентен характер. 

     /2/ С постоянен характер са тези допълнителните трудови 

възнаграждения, които се изплащат ежемесечно. 

1. Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит 1% от основното месечно трудово 

възнаграждение. 

2. Допълнителното трудово възнаграждение по модул „Кариерно 

развитие” 

/3/  С непостоянен /инцидентен/ характер са тези допълнителни трудови 

възнаграждения, които се изплащат по време на водене на учебен процес: 

3.  За работа с деца и ученици със СОП на директори, учители и 

педагогически специалисти – не по-малко от 30.00 лв. за действително 

отработени часове 

    4. За водене на задължителна и редовна документация на класа, за 

действително проведени консултации с ученици и родители. При 

установяване на пропуски в документацията и непровеждане на 

консултации допълнителните възнаграждения не се изплащат.  
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а/ на класните ръководители, в дневна и вечерна форма на училищата не по 

–малко от 36лв. месечно, а за членове на синдикатите – 42лв месечно 

/чл.36,ал.9. т.1 и т.2/. 

б/ на учители, водещи документацията на ученици в задочна или 

самостоятелна форма на обучение – събиране и съхраняване на подадените 

заявления и удостверения за завършен клас, събиране и съхраняване на 

подготвените материали от учители за провеждане на изпитите, изготвяне 

на протоколи от изпитите и вписването на резултатите в книгата за 

самостоятелна форма на обучение  – не по – малко от 50 лв. годишно; 

5.Учебният час над минималната норма задължителна преподавателска 

работа (лекторски час), от педагогическия персонал се заплаща, както 

следва /чл.36, ал. 8, т.1 и т.2 от КТД/ : 

– за учител с висше образование  и образователно-квалификационна 

степен „магистър” или „бакалавър” – 8,50 лв. 

– за учител притежаващ професионална квалификация „учител”, но не 

отговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност -                не 

по –малко от 7,00 лв. 

- за учител със средно образование – не по-малко от 6,30лв. 

Директорът на учебното звено създава организация за изплащане на 

лекторските часове до края на месеца,следващ този, през който са 

изработени. 

      6.На педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа, 

се заплаща допълнително възнаграждение като лекторски 

часове,регламентирано с вътрешните правила за работна заплата на 

учебното звено както следва:  

 а/ За проверка и оценка на писмена  работа от олимпиада, състезание и 

НВО, както следва: 

 - за текстова писмена работа – 0,3 часа; 

 - за тест с избираеми и /или свободни отговори – 0,1 часа; 

б/ За изпитване на един ученик във формите на задочно, дистанционно,  
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индивидуално или самостоятелно обучение: 

- председател на комисия – 3лв; 

 - член на комисия -  2лв;  

7. За началото на учебната година, за Коледа и за 24 май: 

  -  не по-малко от 80лв. за педагогическия персонал, 

- не по-малко от 60лв. за административния персонал,  

- не по-малко от 50лв. за помощно-обслужващия персонал. 

    8. Допълнителни възнаграждения с непостоянен характер ще се изплащат 

при наличие на парични средства по параграфа, определен в бюджета за 

текущата година. 

Чл.19. /1/ Допълнителните трудови възнаграждения се изплащат в пари  

  /2/ Допълнителни трудови възнаграждения, които по силата на 

действащото трудово законодателство се изплащат в пари, не могат да бъдат 

изплащани в натура.  

Чл.20. Работодателят заплаща допълнително възнаграждение в размер, не по 

–малък от 70 на сто от основната работна заплата на замествания работник 

или служител, на заместващия или я разпределя между заместващите,който 

/ които/ освен своята работа или дейност работи/работят по вътрешно 

заместване при условие и ред на  чл.259 от КТ. 

Чл.21 /1/ Допълнителни трудови възнаграждения на работниците и 

служителите са: 

1. За придобит трудов стаж и професионален опит –  

2. За положен извънреден труд през почивните и празничните дни по 

размери, установени в чл.262, ал.1, т.1,2,3 от КТ, изчислени върху 

индивидуалната основна работна заплата. 

Служителите, които ползват допълнителен платен годишен отпуск за 

работа при ненормиран работен ден, не получават допълнително 

възнаграждение за положен извънреден труд през почивните дни. 

3. За време на разположение на работодателя 

4. За по-висока лична квалификация 
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5. За консултиране на родители и ученици и водене на документацията 

на съответната паралелка от класните ръководители 

6. За учебни часове над нормата за задължителна преподавателска 

заетост 

7. Педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа 

извън преките си задължения. 

8. За педагогически специалисти, изпълняващи функцията на „старши” 

или „главен учител” , съгласно модул „Кариерно развитие” от националната 

програма „Диференцирано заплащане”. 

9. Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от 

труда през учебната година се изплаща на педагогическият и 

непедагогическия персонал в училището, въз основа на оценяване, 

извършено по показатели и критерии към тях, приети с решение на 

педагогическия съвет. Допълнително трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на 

непедагогическият персонал, по преценка на Директора на училището. 

Възнагражденията се изплащат при наличието на средства в бюджета.  

10. Допълнително възнаграждение при провеждане на национално  

външно оценяване в края на учебната година /анекс към КТД от 

11.05.2020/: 

   10.1. Размерът на паричната награда за директора на училището се 

определя от Началника на РУО на София-регион. За започване на 

процедура по определяне на паричната награда на директора на училището 

в РУО на МОН се предоставя: 

1.Извадка от вътрешните правила на училището относно полагащи се 

възнаграждения на персонала по провеждане на външните оценявания. 

2.Декларация от директора съгласно т.12 и т.13 от Правилата за 

определяне на работните заплати на директорите на общински училища 

3.Декларация от счетоводителя, че в бюджета на училището има 

заделени средства, необходими за парична награда на директора. 
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10.2. За започване на процедура за изплащане на парични възнаграждения на 

включените в организирането и провеждането на външни оценявания. 

При учителите се извършва следното: 

1.Със заповед на директора се определя техническа комисия за ДЗИ и НВО. 

2.За техническата организация и провеждането на НВО на директора и 

зам.директора  по УД се заплаща по 0,3 часа на ученик, на преподавателя по 

информатика/ учители, въвеждащи резултатите в компютърната система по 0,2 

часа на ученик, член на комисията-0,1 часа на ученик. 

10.3. Допълнителни възнаграждения получават учителите, ръководители на 

групи по проекти финансирани от програми на МОН и ЕС. 

Работодателят осигурява ежемесечно средства за фонд СБКО в размер на 3% 

от средствата за работна заплата: 

а)  към заплата на служителите 

б) за екскурзии, плащане на наем 

в) във вид на ваучери за храна 

На Общото събрание от 14.09.2020г. се взе решение 3% СБКО да се изплаща 

под формата на ваучери за храна. 

1.1. Работодателят осигурява средства за представително облекло на 

педагогическия персонал в размер, не по-малък от 430лв и отработени не 

по-малко от 124 дни, без отпуск или болничен /чл.48 (1)/ . 

1.2. Работодателят осигурява средства за безплатно работно облекло на 

непедагогическия персонал в размер на  не по –малко от 260 лв. 

Чл. 21. Работодателите и първостепенните разпоредители с бюджет, 

изплащат транспортните разноски на пътуващите педагогически 

специалисти, в размер на 100 % от стойността на абонаментните карти или 

билетите,в съответствие действащата нормативна уредба, разходи за наем 

не повече от 200 лв. месечно и съгласно чл.50, т.1 допълнително заплащане 

в размер на 15лв месечно за обучение от разстояние.  

РАЗДЕЛ III 
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РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов 

стаж и професионален опит 

Чл.22 /1/ За придобит трудов стаж и професионален опит на работник 

и служител се заплаща допълнително месечно трудово възнаграждение в 

процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния 

трудов договор. но не по-малко от едно на сто от възнаграждението. 

/2/ за работник или служител, чието индивидуално трудово 

правоотношение е учредено преди 01.07.2007г. и след тази дата продължава 

да съществува, за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита: 

 1.Целият период, натрупан от работника и служителя до 

01.07.2007г.при настоящия и при предходни работодатели, и признат за 

продължителна работа по смисъла на НДДТВ. 

 2.Натрупаният след 01.07.2007г. трудов стаж, през който работникът 

и служителят е работил при работодателя, включително и на различни 

длъжности, с различни трудови функции.    

/3/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит, определен по предходната алинея, не 

може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово 

възнаграждение за продължителна работа, получавано по силата на НДДТВ. 

/4/ За работник или служител, чието индивидуално трудово правоотношение 

е учредено след 01.07.2007г., за придобит трудов стаж и професионален 

опит се зачита: 

1.Целият период, натрупан от работника или служителя до 

01.07.2007г. при настоящия и при предходни работодатели, и признат за 

продължителна работа по смисъла на НДДТВ. 
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2.Натрупаният след 01.07.2007г. трудов стаж, през който работникът 

и служителят е работил при един или няколко работодатели на същата, 

сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. 

/5/ Трудовия стаж по предходната алинея се доказва с удостоверение, 

издадено от предходните работодатели на новопостъпващият  работник или 

служител. 

/6/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит е 1% за всяка година придобит трудов 

стаж и професионален опит. 

/7/ Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж 

и професионален опит се заплаща за действително отработеното време в 

рамките на съответната месечна продължителност на работното време само 

по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по 

всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна 

продължителност на работното време. 

/8/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит се изменя на период от една година 

придобит трудов стаж и професионален опит. Тази промяна се извършва от 

работодателя и се урежда с допълнително споразумение по индивидуално 

трудово правоотношение. 

/9/ Допълнителните възнаграждения по чл.17 ал.3 се изплащат само 

през време на учебните занятия. 

/10/ 1. Лицата, работещи в системата на предучилищното   и 

училищното образование едновременно по основно трудово 

правоотношение при условията на чл.110 и чл.111от КТ, получават 

допълнително трудово възнаграждение само по основно трудово 

правоотношение. 

/10/ 2. Лицата, работещи в системата на училищното образование на 4 

часа непълно работно време, получават 50% от допълнителното трудово 

възнаграждение. 
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/10/ 3. Допълнителните трудови възнаграждения получават 

служителите, които са в трудови правоотношения към 10 май, 10 септември, 

10 декември на текущата година. 

 Допълнително трудово възнаграждение по модул „Кариерно 

развитие” 

 

Чл.23 Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности 

при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности с 

цел повишаване качеството и ефективността на образователно-

възпитателния процес.  

1. Лицата без придобит учителски стаж и постъпващи за първи път 

на учителска или възпитателска длъжност. 

2. Минималният професионален опит, необходим за заемане на 

длъжностите „старши учител”, „главен учител”,”старши възпитател”, 

„главен възпитател” е 10 години. 

Длъжностите „Старши учител/възпитател” се заемат от лица с 

образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, 

„бакалавър”, „магистър” 

Длъжностите „Главен учител/възпитател” се заемат от лица с 

образователно-квалификационна степен „магистър”. 

3.  Допълнително трудово възнаграждение по модул „Кариерно 

развитие”: 

- за длъжността  „Старши учител” и „Старши възпитател” – 33 лв. 

месечно над получаваната основна работна заплата за учител 

- за длъжността  „Главен учител” и „Главен възпитател” – 66 лв. 

месечно над получаваната основна работна заплата за учител 

 

Допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд 
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Чл.24. За положения от работниците и служителите извънреден труд се 

заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер, както следва: 

1. За работа през работните дни – 50% увеличение 

2. За работа през почивните дни -75% увеличение 

3. За работа през празничните дни -100% увеличение 

4. За работа при сумирано отчитане на работното време-....... % 

увеличение 

/2/ Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и 

допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на 

работника или служителя. 

Допълнително трудово възнаграждение за време, прекарано на 

разположение на работодателя 

 

Чл.25. /1/ За времето, през което работникът или служителят е на 

разположение на работодателя и се намира извън територията на училището 

в място, уговорено между страните, се заплаща допълнително трудово 

възнаграждение за всеки час или част от него в размер на 0,10 лева на час. 

/2/ Конкретният размер на това допълнително месечно трудово 

възнаграждение се уговаря в индивидуалния трудов договор  или в 

допълнителното споразумение към него. 

/3/ Извънреден труд се заплаща само след писменно разрешение или 

устно съгласуване с Областната инспекция по труда. 

 

Допълнително трудово възнаграждение на директора на училището 

Чл.25а. /1/  В брутната заплата на директора могат да се включат и следните 

допълнителни трудови възнаграждения: 

 1.За организация и контрол при провеждането на външни оценявания 

/вкл.ДЗИ/ 
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 2.За официални празници или за началото на учебната година – до три 

пъти годишно, от 1,4 до 2 пъти от средния размер на щатния персонал, но не 

повече от 1500лв. общо за календарната година. 

 3.Еднократно допълнително възнаграждение в края на годината в 

размер от 1 до 2 пъти от средното възнаграждение за щатния персонал, но 

не повече от 1000лв. 

/2/ Допълнително възнаграждение за постигнати резултати при изпълнение 

на трудовите задължения от директора на училището се утвърждава от 

Началника на РУО София-регион. 

Брутна работна заплата 

Чл.26. В брутната работна заплата се включват: 

1. Основна работна заплата 

2. Допълнителни трудови възнаграждения, определени в КТ, в 

Наредба за структурата и организацията на работната заплата, 

други нормативни актове и настоящите ВПРЗ 

3. Допълнителните трудови възнаграждения, определени по 

индивидуалния трудов договор на работника или служителя 

РАЗДЕЛ IV 

РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ 

Индивидуален трудов договор 

Чл.27. /1/ Размерът на работната заплата на работниците и служителите се 

определя по взаимно съгласие на страните в индивидуалния птрудов 

договор или в допълнително трудово споразумение. 

2/ Размерът на работната заплата на работниците и служителите се 

определя в съответствие с принципите в настоящите ВПРЗ. 

Определяне на основното трудово възнаграждение при първоначално 

учредяване на индивидуалното трудово правоотношение 

Чл.28. /1/ На новоназначен работник/служител без опит или с опит, който не 

е релевантен за длъжността, се предлага основно трудово възнаграждение в 
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минималния размер от диапазона за  съответното длъжностно ниво 

(съгласно наредба на МОН). 

/2/ На новоназначен работник/служител с подходящ и относим опит за 

длъжността се предлага основно трудово възнаграждение в размер от 

диапазона за съответното длъжностно ниво (съгласно наредба на МОН). 

Чл.29. При наемане на работници и служители по договор със срок на 

изпитване, на същите се предлага основно трудово възнаграждение от 

диапазона за длъжността   (съгласно наредба на МОН). 

Промяна на длъжността 

Чл.30. При промяна на длъжността на работника/служителя се предлага 

основно трудово възнаграждение в размер от диапазона за съответното 

длъжностно ниво (съгласно наредба на МОН и чл.27 (3), т.3 от КТД). 

Правила и процедури за изменение на работните заплати по 

индивидуалното трудово правоотношение 

Чл.31. /1/  Размерът на трудовите възнаграждения се преразглеждат веднъж 

годишно, на база показатели определени на национално ниво и критерии 

към всеки от тях.  

Правила и процедури за оценяване на трудовото изпълнение по 

индивидуалното трудово правоотношение 

Чл.32 МОН, осигурява увеличаване на минималната работна заплата на 

педагогическите специалисти с не по – малко от 20% и допълнително 

трудово възнаграждение за лекторски часове с не по – малко от 20%, считано 

от 01.01.2020г. 

Чл.32./1/ Увеличение на единния разходен стандарт при подготовка на 

ЗДБРБ 

За 2020 г. – не по – малко от 20 % 

За 2021 г. – не по-малко от 20 % 

Чл.33./1/ Работодателят веднъж годишно оценява трудовото представяне на 

работниците и служителите. Допълнителното трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда се изплаща на педагогическия персонал в 
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размер на не по-малко от 3% от ФРЗ на педагогическия персонал въз основа 

на оценяване, извършено по показатели и критерии към тях, приети на ПС и 

утвърдени със заповед на директора. 

Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след 

приключване на учебната година, но не по-късно от 15.10. на текущата 

календарна година. 

/2/ При оценката по предходната алинея се отчитат: 

 1. Професионализъм 

 2. Професионални изяви и извънкласна дейност 

 3. Трудова дисциплина 

/3/ Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от 

труда имат лицата от педагогическия и непедагогическия персонал, които са 

в трудови правоотношения с училището към края на учебната година и имат 

действително отработени при същия работодател, не по-малко от 124 дни за 

учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове 

отпуск). 

/4/ Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от 

труда имат и лицата от педагогическия персонал, чието трудово 

правоотношение е прекратено, преди края на учебната година, но имат 

действително отработени (без различните видове отпуск), не по-малко от 

124 дни за учебната година при същия работодател. Оценяване на 

резултатите от труда за тези лица се извършва за периода преди 

прекратяване на трудовото правоотношение, а размерът на допълнителното 

им възнаграждение се изплаща като дължима сума за изминал период от 

време. 

/5/ Оценяването на постигнатите резултати от труда в училището се 

извършва съгл.чл. 24, ал.1 от Наредба 4 / 20.04.2017г. за нормиране и 

заплащане на труда. 
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Чл.34. /1/ В съответствие с оценката на трудовото представяне, реализирана 

по предходния член и финансовите резултати от училището, работодателят 

има право да изплаща на работниците и служителите парични награди. 

/2/ Парична награда по предходната алинея се изплаща един път 

годишно. 

/3/ Размерът на паричната награда по настоящия член се определя / в 

рамките на допълнително определен диапазон в твърда, предварително 

посочена сума, по преценка на работодателя/, но не може да надхвърля 

размера на една основна индивидуална работна заплата на всеки работник 

или служител. Паричната награда на директора не може да надхвърля 1-2 

пъти от средното възнаграждение на щатния персонал, но не повече от 1000 

лева. 

Чл.35. /1/ Работодателят има право по своя преценка да изплаща инцидентни 

еднократни възнаграждения на работници и служители при изключително 

добро трудово представяне и постигнати значителни резултати и цялостно 

справяне с работата. 

/2/ Размерът на възнаграждението по предходната алинея се определя 

по преценка на работодателя и се отразява в нарочна негова заповед.    

Чл.36. /1/ Директорите на учебните звена на делегиран бюджет предоставят 

тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на 

настоятелството информация за изпълнението на бюджета на учебното 

звено по параграфи, под параграфи и конкретни дейности. 

/2/ Данните за изпълнението на бюджета на учебното звено 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 съпоставима с утвърдения бюджет 

на учебното звено за годината. 

РАЗДЕЛ V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл.37. Цялостния контрол за прилагането и спазването на ВПРЗ се възлага 

на директора и/или счетоводител. 

Чл.38.  Измененията на ВПРЗ влизат в сила от 01.01.2019г. и действат до 

тяхна изрична отмяна от работодателя. 

Чл.39. ВПРЗ ще бъдат коригирани след влизане в сила (26.11.2020) на новия 

КТД от 17.08.2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


