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ГЛАВА ПЪРВА 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящите работни правила за работна заплата, записани по нататък за краткост „правила” определят реда и условията за 

образуване, разпределяне и ползване на средствата за работна заплата на работещите по трудово правоотношения в СУ „Васил 

Левски”, гр. Вълчи дол. 

2. С правилата се определя структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на 

допълнителните трудови възнаграждения, реда и начина за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на 

учителите, служителите и работниците. 

3. Вътрешните правила са изготвени за длъжностите в повереното ми училище, разпределени както следва: 

Педагогически специалисти 

с ръководни функции 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УД 

Педагогически специалисти Учители с висше образование, с присъдени 

съответно образователно-квалификационни 

степени: магистър, бакалавър и специалисти и 

професионално-квалификационни степени 

(ПКС), съответно I, II, III, IV, V, както и без 

придобита ПКС; Ресурсен учител; Психолог; 

Логопед 

Непедагогически 

специалист с ръководни 

функции 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД 

Административен персонал 1. Гл. счетоводител 

2. Технически сътрудник и домакин 

3. Завеждащ административна служба 

4. Библиотекар 

5. Касиер 

Помощно-обслужващ 

персонал 

1. Работник по ремонт и поддръжка на 

сграда 

2. Огняр 



3. Хигиенист 

4. Портиер 

  

  

4.  Вътрешните правила за организация на работната заплата са разработени на базата  на действащите в страната 

нормативна уредба. 

5. Правилата са съобразени и са в съответствие с: 

 Кодекс на труда; 

 Закон за изпълнение на държавния бюджет;  

 Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор / ЗФУК / - чл.7, ал.1, т.15;   

 Постановления на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности; 

 Наредба 4/ 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда; 

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата – в сила от 01.07.2012г.; 

 КТД от 19.06.2016г., анекс от м.12.2016г., анекс от м.09.2017г.; 

 ПМС за размера на минималната работна заплата; 

 други нормативни документи. 

6. Правилата се допълват, изменят и утвърждават от директора на училището в съответствие с приетата нормативна 

уредба, както и при необходимост от промяна на училищно ниво и след обсъждане със синдикатите. 

7. Вътрешните правила за работна заплата не могат да противоречат на нормативните актове и на условията договорени в 

колективния трудов договор. 

8. При наличие на противоречие се прилагат действащите разпоредби на законодателството. 

 

                                                                                                     РАЗДЕЛ ВТОРИ 

СЪЩНОСТ  НА  ПРАВИЛАТА 
1. В настоящите правила за работна заплата са включени: 

 общи положения за организацията на работната заплата в училището; 

 определяне и разпределяне на средствата за работна заплата; 

 определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива; 

 редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения. 

2.  С настоящите правила се определят: 

 Условията, редът и начините за формиране на средствата за работна заплата, които се изплащат на работещите в 

училището; 



 Условията и редът за определяне и изменение на основната месечна работна заплата; 

 Видовете и размерите на допълнителните трудови възнаграждения и условията за тяхното получаване 

 Редът и начина за изчисляване на брутната месечна заплата 

 

  РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ЦЕЛИ  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  ПРАВИЛА 
1. Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивира 

колективът на училището за ефективно изпълнение на поставените задачи. 

2. Вътрешните правила имат за цел постигане на единство в подхода при определяне на индивидуалните месечни работни 

заплати и допълнителните трудови възнаграждения на учителите, служителите и работниците в училище. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В УЧИЛИЩЕТО 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 
1. Годишният размер на средствата за работна заплата на работещите по трудово правоотношение, се формира, с 

натрупване от началото на годината въз основа на определената със Списък-Образец №1 численост на персонала и средната 

месечна работна заплата на едно лице от персонала за съответния месец, утвърдена в щатното разписание. Индивидуалната 

работна заплата на всеки учител да бъде функция от неговия образователен ценз, квалификация, трудов стаж, кариерно 

развитие.  

2. Средствата за работната заплата за съответния период, се използват за определяне и изплащане на: 

 Основни месечни заплати по трудов договор; 

 Допълнителни и други трудови възнаграждения, определени с нормативен акт и/или настоящите правила и/или 

индивидуален трудов договор за работещите по трудово правоотношение. 

3. В средствата за работна заплата, определени по реда на глава втора, раздел първи, т.1 не се включват средствата за 

изплащане на възнаграждения на персонала, нает по реда на чл. 114 от КТ, както и средствата за обезщетение по реда на чл. 220, 

чл. 222, чл. 224 от КТ. 

4. Ако в нормативен акт бъде предвиден друг ред за формиране на средствата за работна заплата, то той се прилага от 

момента, в който нормативният акт влиза в сила. 



5. Разликата от формираните средства за работна заплата и действително начислените и изплатени през годината както 

икономии от други разходи могат да се ползват за допълнително трудово възнаграждение в края на календарната година. 

6. Допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) може да се определи за педагогическия, административния и помощно-

обслужващия персонал до 3 пъти в годината (примерно: за Деня на бълг. просвета и култура и сл. писменост; Начало на учебна 

година; 01. Ноември; Коледа и др. празници /съгл. чл.20, ал.2, т.2 от Наредба 4/20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда) 

като се спазват следните условия: 

 За 24 май, бонус се дава, ако лицето е в трудови взаимоотношения 4 месеца в СУ”Васил Левски”, считано от 

началото на календарната година /или пропорционално на месеците се изчислява/. 

 За 15 септември, бонус се дава, ако лицето е в трудови взаимоотношения 9 месеца в СУ”Васил Левски”, считано от 

началото на календарната година /или пропорционално на месеците се изчислява/. 

 За 1 ноември, бонус се дава, ако лицето е в трудови взаимоотношения 10 месеца в СУ”Васил Левски”, считано от 

началото на календарната година /или пропорционално на месеците се изчислява/. 

 За Коледа, бонус се дава, ако лицето е в трудови взаимоотношения 11 месеца в СУ”Васил Левски”, считано от 

началото на календарната година /или пропорционално на месеците се изчислява/. 

 За др. празници, бонус се дава, ако лицето е в трудови взаимоотношения в СУ”Васил Левски”, считано от началото 

на календарната година /или пропорционално на месеците се изчислява/. 

7. При наличие на средства за ДТВ от направени реални икономии в края на календарната година, те могат да се 

разпределят по ред и начин определен със заповед на директора като се отчитат месеците, в които лицето е в трудови 

взаимоотношения в училището. 

8. Паричните награди или стойността на предметните награди, дадени по силата на нормативен документ или настоящите 

правила, се определят в рамките на средствата за работна заплата.  

9. В зависимост от постигнатите годишни резултати на труда през учебната година, педагогическият персонал се стимулира с 

ДТВ /диференцирано заплащане/, по критерии приети от педагогическия съвет, в съответствие с разпоредбите на 
НАРЕДБА № 4 ОТ 20.04.2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА  /чл.24 до чл.29/ 

 

 РАЗДЕЛ ВТОРИ 

СТРУКТУРА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Структурата на работната заплата включва: 

 брутна работна заплата 

 основна работна заплата 

 допълнителни трудови възнаграждения 

 



        
 РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

                     ОСНОВНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 
1. Основната работна заплата е възнаграждението за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и 

отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност в съответствие с приетите стандарти за количество и 

качество на труда и времетраенето на извършваната работа. 

2. Основната работна заплата се договаря в трудовия договор между страните по трудовото правоотношение.  

3. Размерите и/или механизмите за формиране на основната работна   заплата се договарят в колективния договор 

и/или от страните по индивидуалното трудово правоотношение, на базата на нормативен акт и се включват в настоящите 

вътрешни правила. 

 

                       

 РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

МЕСЕЧНА  ОСНОВНА  РАБОТНА ЗАПЛАТА 
1. Месечната основна работна заплата се изчислява в съответствие с прилаганите системи за заплащане и уговореното в 

индивидуалния трудов договор.  

2. Размерът на индивидуалната месечна работна заплата за всяко длъжностно лице се определя от директора на 

училището. 

     3. При настъпили изменения в размера на основната месечна работна заплата по силата на нормативен документ 

задължително се подписва ново допълнително споразумение към основния трудов договор между директора и съответния 

учител, служител или работник в двуседмичен срок от настъпване на изменението.  

      4.Индивидуалния размер на минималната основна работна заплата на педагогическия персонал при пълно работно време 

не може да бъде по-нисък от: 

Група Длъжност 

Минимална работна заплата от 

01.09.2017г., съгласно чл.16, приложение 

№3 на Наредба 4/20.04.2017г. за 

нормиране и заплащане на труда 

/изменение в ДВ бр.34/ 2017г./ 

I. Педагогически специалисти с 

ръководни функции 

Директор на училище 950 лв 

 Заместник-директор УД 887 лв 



II. Педагогически специалисти Учител, ръководител на направление 

„Информационни и комуникационни 

техники (ИКТ)“, ресурсен учител, 

логопед, психолог, педагогически 

съветник. 

760 лв 

Старши учител 792 лв 

Главен учител 836лв 

 

5. 

Индивидуалния размер на минималната основна работна заплата на непедагогическия персонал при пълно работно време 

не може да бъде по-нисък от: 

 

Група Длъжност 

Минимална работна заплата от 

01.09.2017г., съгласно чл.16, приложение 

№3 на Наредба 4/20.04.2017г. за 

нормиране и заплащане на труда 

/изменение в ДВ бр.34/ 2017г./ 

I. Непедагогически специалисти с 

ръководни функции 

Заместник-директор АСД 887лв 

II. Непедагогически специалисти Главен счетоводител, счетоводител, 

библиотекар 

125% от минималната работна заплата 

 

ЗАС, технически секретар, касиер, 

домакин и др.подобни длъжности 

115% от МРЗ 

Охранител, огняр, готвач и подобни 

на тях длъжности 

110% от МРЗ 

 Длъжности, неизискващи 

образователна степен и 

професионална квалификация  

МРЗ 

 

   6.За правилното формиране на индивидуалните работни заплати към 15.09 е задължително актуализиране на общия трудов 

стаж и стажа по специалността. 

                                                      

 



РАЗДЕЛ ПЕТИ 

                                        БРУТНА   РАБОТНА  ЗАПЛАТА 
1. Брутната работна заплата се състои от: 

 основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на 

заплащане на труда; 

 допълнителните трудови възнаграждения, определени в КТ, в наредба 4/20.04.2017г. за нормиране и заплащане на 

труда, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор; 

 други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени 

в гореспоменатите точки 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И 

РАБОТНИЦИТЕ 

1. При изчисляване на брутната работна заплата се включват: 

 основната работна заплата; 

 възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганата система за заплащане на труда;  

 допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на Наредбата за структурата и организацията на 

работната заплата/ 01.07.2012г.; чл.20 на Наредба 4/20.04.2017 за нормиране и заплащане на труда 

 възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от КТ ; 

 възнаграждението по реда на чл. 266, ал.1 от КТ; 

 възнаграждението за платен годишен отпуск. 

2. За обработка на трудовите възнаграждения на персонала, работещ в повереното ми училище и на осигурителните 

плащания се ползват програмни счетоводни продукти, които са съвместими с изискванията на Министерството на финансите.  

3. Изчисляването на брутната работна заплата се извършва месечно от касиера, който отговаря за въвеждане в 

компютърната счетоводна програма на необходимите данни. 

4. За начисляване на полагащите се брутни  заплати на колектива за съответния месец отговаря касиера. 

5. Среднодневния размер на брутното трудово възнаграждение се изчислява като полученото брутно трудово 

възнаграждение за последния месец се раздели на броя на отработените дни през този месец. 

6. Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за месеца се раздели на 

законоустановената продължителност на дневното работно време в часове. 



7. За педагогическите кадри при необходимост се изчислява стойността на един учебен час съгласно възложената норма 

преподавателска заетост на съответния учител. 

8. В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ се 

включват елементите, определени в чл.17 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 

9. В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и чл. 228 от КТ се включват основното трудово 

възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, 

доколкото друго не е предвидено в КТ и доколкото това е възможно в рамките на делегирания бюджет. 

10. а) Размерът на основното трудово възнаграждение се определя в зависимост от продължителността на работното време 

по индивидуалното трудово правоотношение. 

б) В случаите на непълно работно време, размерът на основното трудово възнаграждение се определя пропорционално  

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ    РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ 
 

1. Индивидуалния размер на основната месечна заплата на работещ по трудово правоотношение при пълно работно време 

не може да бъде по-нисък от минималния размер на основната месечна работна заплата за заеманата длъжност, определена с 

нормативен акт. 

2. Индивидуалните основни месечни заплати на работещите учители, служители и работници се договарят между тях и 

работодателя. 

3. Измененията на основната месечна заплата на работещите се извършва при : 

 промяна на действащото законодателство; 

 промяна на заеманата длъжност; 

 промяна на образователната степен и професионално-квалификационната степен; 

 в други случаи при спазване на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от КТ 

4. Увеличаването на основната месечна работна заплата се извършва от работодателя в рамките на месечните средства за 

работна заплата (определената средна месечна брутна работна заплата за училището). 

5. Измененията на основните месечни работни заплати се извършват след представяне на документ, удостоверяващ 

наличието на условията по глава втора, раздел седми, т. 4 от настоящите правила. 

6. Увеличението на основната  месечна работна заплата може да бъде извършено и  при промяна на нормативен акт. 

7. За всяко увеличение на основната месечна работна заплата се изготвя допълнително споразумение, подписано от 

съответния учител, служител и/или работник и работодателя. 



8. Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената от системата на народната просвета, 

които прилагат системата на делегираните бюджети, се договаря от директора в рамките на утвърдения бюджет на училището. 

9. Когато по силата на акт на Министерския съвет от определена дата са увеличени работните заплати, но персоналът зает 

в училището към или след тази дата е бил в платен годишен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от 

която се изчислява възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена в процента на увеличение на новото и 

предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудово  правоотношение. 

10.  Обезщетенията, изплатени при прекратяване на договора, се преизчисляват на база полагаща се нова начална основна 

месечна работна заплата за длъжността. 
                 

 

               РАЗДЕЛ ОСМИ 
РЕД И УСЛОВИЯ НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧАСОВЕ НАД МИНИМАЛНАТА НОРМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

1. Часовете над минималната норма задължителна преподавателска работа в училището се изплащат съгласно утвърден 

Списък-Образец №1 за съответната учебна година, както и при заместване на отсъстващи учители, на базата на издадена от 

директора заповед. 

2. За взетите часове над минималната норма, които се изплащат, задължително се издава заповед на директора.  

3. Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа/лекторски час/ на педагогическия персонал се 

заплаща както следва: 

1. за учител с висше образование и образователно-квалификационна степен ”магистър”или „бакалавър”, считано от 

01.01.2017г. – 5.50лв., а от 01.10.2017г – 6.00лв. 

2. за учител, притежаващ професионална квалификация „учител“, но неотговарящ на изискванията за заемане на конкретна 

длъжност, считано от 01.01.2017г. – 4.40лв., а от 01.10.2017г.-4.80лв. 

3. за учител със средно образование, считано от 01.01.2017г. - 3.85 лв., а от 01.10.2017г. – 4.20лв. 

 

Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа, се заплаща считано от 01.01.2017г. – 5.50лв., а 

от 01.10.2017г – 6.00лв. 

 

 

    
 

 



  РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 
1. Началните основни месечни работни заплати на персонала се определят по длъжности. 

2. Основната месечна работна заплата за длъжността “директор” е в зависимост от вида на училището, броя на учениците 

и се определя съгласно „Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и 

обслужващи звена“.  

3. Основната месечна работна заплата за длъжността “заместник-директор по учебната дейност”  и „заместник-директор 

по АСД” е 90% от заплатата на директора. 

4. Основната месечна работна заплата за длъжността „учител” е в зависимост от нормата  на задължителна 

преподавателска работа, по-висока лична квалификация и времето, признато за стаж . 

5. Основната месечна работна заплата за длъжността „учител ЦДО”  е в зависимост от нормата  на задължителна 

преподавателска работа, по-висока лична квалификация и времето, признато за стаж .  

6. Основната месечна работна заплата за длъжността „ресурсен учител”, „психолог”, „логопед” е в зависимост от нормата  

на задължителна преподавателска работа, по-висока лична квалификация и времето, признато за стаж .  

7. Основната месечна работна заплата за лицата, които не отговарят на изискванията за заеманото учителско място, се 

определя в процент към основната месечна работна заплата за учител с висше образование с присъдена образователно-

квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” за съответната професионално-квалификационна степен (или без ПКС), 

съответно: 

 за лица с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”- 

80% 

 за лица със средно или средно специално образование- 70% 

 за лица с висше икономическо образование, преподаващи специалните предмети по икономическите дисциплини 

– 100% 

8. Основните месечни работни заплати за длъжностите от категориите „Помощно-обслужващ персонал” и „Работници” се 

определя в зависимост от средствата на делегирания бюджет, но не може да бъдат по-ниски от минималния размер на основната 

месечна работна заплата за заеманата длъжност, определена с нормативен акт.        
 

 

 
      

 



РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  МИНИМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ ИЛИ ДИАПАЗОНИ НА ОСНОВНИТЕ 

ЗАПЛАТИ ПО ДЛЪЖНОСТНИ НИВА 
1. За определяне на минималните стойности на основните заплати на персонала, работещ в училището се спазва 

действащото в страната законодателство, в т.ч. специфичната нормативна уредба за системата на средното образование. 

2. За определяне на диапазона на основните заплати по длъжностни нива се изготвят: поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати; щатно разписание и други вътрешни документи. 

3. При определяне на трудовите възнаграждения на персонала се спазват условия, които определят: 

 стаж; 

 нормата задължителна преподавателска работа; 

 лекторското възнаграждение; 

 елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се изчислява възнаграждението за платен годишен 

отпуск по чл. 177 и обезщетенията по чл. 228 от КТ; 

 други. 

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Допълнителните трудови възнаграждения са: 

  определeните с Наредба за структурата и организацията на работната заплата или с друг нормативен акт 

възнаграждения, които се изплащат задължително; 

  договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според 

договорените условия.  

2. Допълнителните трудови възнаграждения се предоставят в пари или натура, като тези предоставени в натура не могат 

да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия. 

 

 

 
 

 



РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ 

ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
1. В училището се изплащат всички допълнителни и други трудови възнаграждения, задължителни при работа по трудово 

правоотношение, както и възнаграждения, специфични за системата на средното образование. 

2. Работещите по трудово правоотношение могат да получават допълнителни възнаграждения както следва: 

  Допълнително възнаграждение за прослужено време /за продължителна работа/ се  определя в процент към 

основното трудово възнаграждение в размер на 1% за придобит трудов стаж и професионален опит и се изменя 

в период от една година. Увеличението на възнаграждението се извършва служебно при навършване на съответния 

трудов стаж и се оформя с допълнително споразумение. Съгласно чл.25 от отрасловия КТД от 19.06.2016г. и в 

съответствие с чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) трудовият стаж, 

придобит до 01.07.2007 г. се признава изцяло за трудов стаж и професионален опит. Трудовият стаж, придобит след 

01.07.2007 г. в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия (например трудов стаж 

придобит в Спортен клуб и др.), съгласно чл.12, ал.4 от НСОРЗ се зачита както следва: 

 За педагогически персонал – в съответствие с чл. 19 ал.1 - 4 от Наредба за пенсиите и осигурителен стаж, 

както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно-

квалификационна степен „магистър”, „бакалавър”, която ползва като учител; 

 За непедагогически персонал – съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите на 

Република България 

 

 Други допълнителни трудови възнаграждения, регламентирани в нормативни актове и условията за получаването 

им са тези, определени в действащото към момента българско законодателство 

  Допълнително трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 267, ал. 1 и 3 от КТ 

  Паричните и предметните награди за изпълнение на служебни задължения 

 

3а) Работещите по трудово правоотношение могат да получават допълнителни възнаграждения за официални празници 

и/или за началото на учебната година – ако бюджета го позволява. 

  б) Еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината при условие, че има икономии. 

 

 

 

 



  На педагогически специалисти, извършващи допълнителна работа извън преките служебни задължения, се извършва 

допълнително възнаграждение както следва: 

 ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА РАБОТА Часове, приравнени към учебни часове 

над нормата за задължителна 

преподавателска работа 

Проверка на една писмена работа на ученик от 

конкурсен изпит,олимпиада, НВО и други 

подобни: 

-за текстова писмена работа 

 

 

-за тест с избираеми и/или свободни отговори 

 

 

0,3 часа – за председател 

0,2 часа – за член на комисия 

 

0,1 часа – за всеки проверяващ 

Изпитване на ученик във формите на задочно, 

кореспондентско, индивидуално и 

самостоятелно обучение: 

*за редовна сесия: 

 

*за поправителна сесия: 

  -за текстова писмена работа 

 

  -за тест с избираем и/или свободни отговори 

 

 

 

0,3 часа – председател  

0,2 часа – за член на комисия 

 

0,3 часа – председател  

0,2 часа – за член на комисия 

 

0,1 часа – за всеки проверяващ 

Провеждане на държавен изпит по  

практика за придобиване на степен за 

професионална квалификация по 

специалността: 

- председател на комисия 

- - член на комисия 

 

 

 

 

8 часа 

5 часа 

Проверка на една писмена работа на ученик от 

държавен изпит по теория за придобиване на 

степен на професионална квалификация по 

специалността или професия: 

 

 

 

 



- За всеки преподавател 

 

 

0,5 часа 

 

4. a. На работещите в учебното заведение може да се изплащат допълнителни възнаграждения за участие в Национално 

външно оценяване, опредено въз основа на общия брой точки по показатели посочени в таблица №1 към Приложение № 1,  

както следва: 

1. Комисия за разсекретяване и размножаване на изпитните материали. 

2. Комисия за проверяване на писмени работи. 

3. Квестори. 

4. Техническо лице. 

 4. б. За организация и контрол на външното оценяване, ДЗИ и други изпити през учебната година, при възможност на 

бюджета се изплаща еднократно допълнително трудово възнаграждение в размер до две основни месечни работни заплати  

5. На учители и служители, работещи по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи различни знания, умения и компетентности (Твоят час)”, финансиран от ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове се заплаща както следва: 

          5.1. счетоводител – 6 лв/час 

          5.2. учител до 3 г. стаж – 8лв/час 

          5.3. учител над 3 г. стаж – 11лв/час 

          5.4. директор – 8 лв/час 

 

6. Ред и условия за определяне и заплащане на допълнително възнаграждение за работа по по Проект  „Ученически практики 

– Фаза 1“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Изплащат се възнаграждения, както 

следва: 



 Функционален експерт – Директор на СУ „Васил Левски“ – 9 лв. на час, включващи осигурителните  и 

здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя, съгласно националното законодателство. Часовете за един 

практикант са 4 часа за цялото време на практиката; 

 Наблюдаващ учител – 10 лв. на час, ключващи осигурителните  и здравноосигурителните вноски за сметка на 

осигурителя, съгласно националното законодателство. Часовете за един практикант са 15 часа за цялото време на 

практиката; 

 Консултант ученически практики - 9 лв. на час, включващи осигурителните  и здравноосигурителните вноски за сметка 

на осигурителя, съгласно националното законодателство. Часовете за един практикант са 4 часа за цялото време на 

практиката; 

 Училищен финансист - 9 лв. на час, включващи осигурителните  и здравноосигурителните вноски за сметка на 

осигурителя, съгласно националното законодателство. Часовете за един практикант са 3 часа за цялото време на 

практиката; 

 Наставник от страна на работодателя – 10 лв. на час, ключващи осигурителните  и здравноосигурителните вноски за 

сметка на осигурителя, съгласно националното законодателство. Часовете за един практикант са 15 часа за цялото 

време на практиката; 

Изплащането на възнагражденията на лицата работещи по проекта се извършва въз основа на одобрени отчети, генерирани 

от информационната система за отработени часове за периода. 

Възнаграждението на лицата работещи по проекта се изчислява на база на учениците реално приключили практиката. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ С ПОСТОЯНЕН ХАРАКТЕР 

    1. Допълнителни възнаграждения с постоянен характер в училището се считат следните : 

 за продължителна работа; 

 за по-висока лична квалификация на лице с професионално-квалификационна степен. 

 
 



РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ 

РЕДЪТ  И НАЧИНЪТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 

НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
1. Редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения се определя с нормативен акт и 

с настоящите правила. 

 
 ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

          Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, получават допълнителни възнаграждения не по- 

малки от дадените в таблицата:  

 

Таблица за допълнителните и други трудови възнаграждения 

в системата на средното образование 

№ Възнаграждение Размери 

1 2 3 

1. За придобит трудов 1 на сто от основното 

  стаж и професионален трудово възнаграждение 

  опит  за всяка година трудов  

    стаж и професионален опит 

2. За отработен нощен  Не по-малко от: 

  Час 0,30 лв. 

   

3. За работа през:   

3.1. дните на официалните Не по-малко от 100 на сто 

  празници от часовата РЗ, определена 

    по трудов договор  

3.2. дните на седмичната  Не по-малко от 75 на сто 

  почивка, които не са  от часовата РЗ, определена  

  в графика на работ-  по трудов договор  

  ното време   

   

4.  За ползване в работата   

  на по-висока лична    



  квалификация:   

4.1.  първа професионално- 80,00 лв. 

  квалификационна   

  степен   

4.2.  втора професионално- 60,00 лв. 

  квалификационна   

  степен   

 

4.3. 
трета професионално- 30 лв. 

  квалификационна   

  степен   

4.4.  четвърта професионално- 25 лв.  

   квалификационна   

  степен   

 

4.5. 
пета професионално- 20 лв. 

  квалификационна    

  Степен   

   

5.  
Безплатна храна (само за 

персонала в кухнята) 
2,00 лв. на ден 

   

6. На класните ръково- 30,00 лв. месечно 

  дители за консулти-   

  ране на родители и   

  ученици и водене на    

  училищната докумен-   

  тация на съответната    

7.  

паралелкa      

 

На учители и учители 

ЦДО, работещи в часовете 

с деца със СОП, 

 20,00 лв месечно 



непокриващи ДОС 

 

8. 

За постигнати резултати от 

труда на педагогически 

специалисти през изтеклата 

година 

3,5% от годишния размер на 

ФРЗ 

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТНАДЕСЕТИ 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
1. Трудовото възнаграждение на всеки учител, служител или работник от повереното ми училище се изплаща в 

националната парична единица – български лев. 

2. Плащане в натура е недопустимо, по изключение в натура могат да се изплащат само допълнителните трудови 

възнаграждения и то, ако това изрично е предвидено в акт на Министерския съвет, в Колективен трудов договор или в 

индивидуалния трудов договор. 

3. Изплащането на трудовото възнаграждение е гарантирано чрез разпоредбите на Кодекса на труда. 

4. Трудовото възнаграждение се изплаща авансово и окончателно всеки месец на два пъти по дебитни карти:  

             Аванс -  до 25 число на месеца 

                       Заплата  –  до 10 число на месеца 

5. Привеждането на трудовото възнаграждение на учителите, служителите и работниците от училището става по банков 

път в индивидуално посочена банка. 

6. При липса на средства гарантирано се изплаща МРЗ и се договаря  разсрочено плащане 

 
 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТНАДЕСЕТИ 

УДРЪЖКИ 
1. Удръжки от трудовото възнаграждение на учителите, служителите и работниците могат да се правят по силата на 

Кодекса на труда. 

2. Удръжки могат да се правят със съгласие и/ или по волята на учителя, служителя и работника. 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
& 1. Размерът на трудовото възнаграждение е своеобразна оценка на професионалните качества на всеки учител, служител и 

работник. 

& 2. Размерът на трудовото възнаграждение мотивира всеки един от членовете на трудовия колектив за полагане на висок 

професионализъм и ефективен труд при изпълнение на служебните си ангажименти. 

& 3. За допуснати нарушения на определени изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят 

дисциплинарна отговорност 

& 4. Настоящите правила се обсъждат с представители на синдикалните организации и се свеждат до знанието на 

работниците и служителите като се запознаят срещу подпис.  

& 5. Неразделна част от настоящите вътрешни правила за организацията на работната заплата са всички вътрешно-училищни 

документи, имащи отношение към определяне на работната заплата, в т.ч. и тези, определящи: 

 системите и методите за оценка на работните места и на длъжностите; 

 групиране на длъжностите по длъжностни нива и квалификационно-образователни изисквания; 

 правила и процедури за определяне и изменение на основните работни заплати; 

 правила и процедури за оценяване на трудовото изпълнение; 

 системи за заплащане на труда; 

 правила и процедури за определяне на индивидуалните работни заплати; 

 редът за събиране, обработване, съхраняване и използване на информация и документи; 

 редът и начинът за изплащане на работната заплата. 

 

Председател на СО:                                                                         ДИРЕКТОР:……………………. 

1. ......................                                                                                      Марияна Митева  

Гинка Савова – председател СБУ 

към СУ“Васил Левски“, гр. В. дол   


