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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. /1/ Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат 

организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение 

в ОУ “Любен Каравелов”, в съответствие с: 

 Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване; 

 Закон за изпълнение на държавния бюджет на Република България 

за съответната година и ПМС за прилагането му; 

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата; 

 Наредба №1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в 

звената от системата за народната просвета; 

 Закон за бюджета на държавно обществено осигуряване; 

 Колективен трудов договор за отрасъл „Образование”; 

 Както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с 

работната заплата и нейната организация. 

/2/ Правилата се допълват, изменят и утвърждават от Директора в 

съответствие с приетата нормативна уредба. 

Чл. 2. С настоящите правила се определят: 

1. Общите положения за организацията на работната заплата; 

2. Условията, редът и начините за формиране на средствата за работна 

заплата; 

3. Условията и редът за определяне и изменение на основните месечни 

заплати; 

4. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и 

условията за тяхното получаване; 

5. Редът и начините за изчисляване на брутната месечна заплата; 

6. Начинът на формиране на отчета на средствата за работна заплата за 

текущо възнаграждение; 

7. Получаване на парични награди, съобразно конкретните условия. 

Чл. 3. Работната заплата се изплаща в пари, като системата за 

заплащане на труда е повременна работна заплата. 

Чл. 4. Работната заплата се изплаща не по-късно от 30 число на 

месеца, за който се начислява. 

 

II.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА 

ЗАПЛАТА 

 

Чл. 5. /1/. Определянето на работната заплата е в съответствие с 

Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на 
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народната просвета. С нея се уреждат условията и редът за определяне на 

индивидуални месечни работни заплати в средното образование за персонала, 

който се дели на педагогически и непедагогически. 

/2/. В групата на педагогическия персонал се включват следните 

длъжности: 

1. Педагогически специалисти с ръководни функции – директор ; 

2. Педагогически специалисти – младши учител, учител, старши 

учител, младши възпитател, старши възпитател; 

/3/. В групата на непедагогическия персонал се включват длъжности, 

групирани в три групи: 

1. Специалисти с ръководни функции-  главен счетоводител с висше 

образование и придобита образователна квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър”; 

2. Административен персонал – ЗАТС; 

3. Персонал с помощни функции – хигиенист, огняр; 

 

 

III.  УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА 

СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 
 

Чл. 6. /1/ Директорът на училището, прилагащо системата на 

делегирани бюджети, самостоятелно определя численността на персонала и 

средната месечна брутна заплата на персонала, съобразно утвърдените разходи, 

като изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала /длъжностно 

щатно разписание/ и поименно разписание на длъжностите и работните заплати 

/поименно щатно разписание/. 

/2/ Длъжностното щатно разписание се утвърждава при изготвяне и 

актуализация на Образец №1 или при промяна числеността на непедагогическия 

персонал. 

/3/ Поименното щатно разписание се утвърждава при всяка една 

промяна на работната заплата. 

Чл. 7. Средствата за работна заплата за съответен период се използват 

за определяне и изплащане на: 

1. Основни месечни работни заплати на заетите по трудов договор ; 

2. Допълнителни трудови възнаграждения: 

2.1.За педагогическия персонал с: 

 Постоянен характер: за продължителна работа и професионален 

опит, ПКС; 

 Временен характер: лекторски часове, извънреден труд, за 

консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация, 
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както и за извършване на допълнителна работа извън преките задълженията по 

длъжностна характеристика. 

2.2.За непедагогически персонал:  

 с постоянен характер за продължителна работа и професионален 

опит, 

3. Възнаграждения за платен годишен отпуск или друг вид платен 

отпуск, заплащан от средствата за заплати, договорен с индивидуален трудов 

договор; 

4. Обезщетения по Кодекса на труда, в т.ч. договорени в 

индивидуалните договори. 

  

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ 

 

               Чл. 8. /1/. Индивидулният размер на минималната основна работна 

заплата на педагогическия персонал при пълно работно време не може да бъде 

по-нисък от: 

1. За педагогически специалисти с ръководни функции - 680 лв. за 

директор;  630 лв. за помощник директор, считано от 01.09.2014 г.;  

2. За педагогически специалисти с висше образование и продибита 

образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”, считано 

от 01.09.2014 г. както следва: 

 Младши учител, младши възпитател, учител, ръководител на 

компютърен кабинет, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, 

хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател – 530 лв. 

 Старши учител, старши възпитател – 555 лв. 

 Главен учител /възпитател- 590 лв. 

3. За педагогически специалисти с полувисше образование и 

педагогическа правоспособност- учител по.../ завършили преди 1994г/- 530 лв. 

/2/ В индивидуалния размер на основната заплата може да бъде 

включено и възнаграждение за часове над ЗНПР /норма за задържителна 

преподавателска работа/, което се договаря между директора и съответния 

преподавател на основание чл. 119 от КТ. 

/3/  . Недостиг на ЗНПР не-повече от 30 ч. годишно , не се отразява на 

основната заплата 

/4/. Размерът на основната заплата на непедагогическия персонал, 

считано от 01.01.2015 г. не може да бъде по-нисък от: 

 За специалисти с ръководни функции – 550 лв. 

 За длъжност ЗАТС – 450 лв. 

 помощно-обслужващ персонал – охрана, хигиенисти - 360 лв.  
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/5/ Индивидуалните основни заплати и конкретният размер на 

допълнителните възнаграждения се договарят между работодателя и 

работещите по трудово правоотношение, в рамките на средствата за работна 

заплата.    

Чл. 9. За продължителна работа и професионален опит се признава 

времето, през което лицето е работило по трудово и служебно правоотношение 

на сходна работа, длъжност или професия, както следва: 

1. За педагогически специалисти – клас 2 /подклас 23/ от 

Националната квалификация на професиите и длъжностите. 

1.1.  На длъжност „директор”, „пом. директор”, „учител”, 

„педагогически съветник” – в училища, детски градини и обслужващи звена в 

системата на народната просвета; 

1.2.  Като училищен инспектор, методист, експерт в Регионален 

инспекторат по образованието, Министерство на образованието, младежта и 

науката и други длъжности, свързани с учебно-възпитателната и 

организационно-методическата дейност в централните  и местните органи; 

1.3.  На платена изборна работа в държавни органи и учителски 

синдикални организации. 

2. Непедагогически специалисти – административен персонал – клас 4 

/подклас 41/ от Националната класификация на професиите и длъжностите. 

3. Помощен персонал – клас 9 от Националната класификация на 

професиите и длъжностите – професии, неизискващи специална квалификация. 

Чл. 10. Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет или 

вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните 

заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в 

платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която е 

изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на 

труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с 

процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово 

възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. 

Чл. 11.  Елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се 

изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск  по чл. 177 или 

обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, са:  

1. Основното трудово възнаграждение за отработеното време; 

2. Допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен 

характер – за продължителна работа и професионален опит, ПКС. 

Чл. 12./1/. Учебният час над нормата за задължителна преподавателска 

работа /лекторски час/ на педагогическия персонал се заплаща, не по-малко от:  
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1. За учител с висше образование с придобити образователно-

квалификационни степени „магистър” или „бакалавър”, отговарящ на 

изискванията за заемане на длъжността- 5.00 лв: 

2. За учител с висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър по....” и за учител с висше 

образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър”, но неотговарящ на изискванията за заемане на длъжността  – 

4,00 лв. за действително проведен час; 

3. За учител със средно образование – 3,50 лв. за действително проведен 

час; 

/2/ Когато часът на класа е над нормата за задължителна 

преподавателска работа, се заплаща в размер не по-малко от  5,00 лв. 

/3/ За един учебен час на отсъстващ учител по мярка „Без свободен 

час“- заместване на отсъстващи учители в училищата, Национална програма 

„На училище без отсъствия“ се заплаща както следва: 

 7,00 лв., с включени осигуровки от работодател, когато замества в 

училище в населено място, в което е регистриран по настоящ адрес; 

 9,00 лв. с включени осигуровки от работодател, когато замества в 

училище, намиращо се извън населеното място, в което е регистриран по 

настоящ адрес; 

Разходът за пълен отработен месец за сметка на мярката не може да 

надвишава размера на началната работна заплата за длъжността 

„учител“/“възпитател“ и дължимите осигурителни вноски за тези средства. 

 

/4/ При отсъствие на учител по чл. 162 от КТ /отпуск при временна 

неработоспособност/ за повече от 3 дни на заместващите учители се изплаща 

лекторско възнаграждение по условията на чл. 12, ал. 1. 

/5/ За участие в проекти и национални програми се изплаща лекторско 

възнаграждение в зависимост от регламентите на съответния проект/програма. 

/6/ За неизпълнение на преподавателска норма, констатирано с липса на 

тема и подпис в материалната книга, преподавателя получава финансова 

санкция в съответствие с броя неизпълнени часове, изчислени в размер на 5 лв. 

за 1 час. 

Чл. 13. Формираните, съгласно правилата, месечни индивидуални 

работни заплати, се изплащат еднократно, до 30-то число на месеца, през който 

е положен трудът и за който се начислява работна заплата. 

Чл. 14./1/. Изменения на основните месечни заплати се извършва при: 

1. Промяна с нормативен акт на основната заплата за заеманата 

длъжност; 

2. Преминаване на друга длъжност; 
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3. Промяна в образователната степен;  

4. В други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 

от Кодекса на труда. 

/2/ Измененията на основните заплати по ал. 1, т. 3 се извършва след 

представяне на документ, удостоверяващ наличието на условията.  

 

V. ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ 

  

Чл. 15. /1/. Допълнително трудово възнаграждение за участие в 

образователния процес и в работата по възпитанието и развитието на учениците 

се изплаща на всички работещи по трудов договор в ОУ „Л.Каравелов“. 

/2/. Допълнителното трудово възнаграждение може да се получи три 

пъти годишно – за Деня на българската просвета и култура и славянската 

писменост, за Началото на учебната година и за Коледа. 

/3/ Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост, за Началото на 

учебната година,  за Коледа е не по-малко от  200 лв. за педагогически 

специалисти , счетоводинеля  и ЗАТС и не по-малко от 100 лв.  за помощно-

обслужващия персонал. 

/4/ Допълнителното трудово възнаграждение  се получава в пълен 

размер при отработени в  ОУ „Л.Каравелов” с. Трудовец, минимум месеци, 

както следва: 

 За Деня на българската просвета и култура и славянска писменост – 

четири месеца – към 10 май; 

 За Началото на учебната година – осем месеца – към 10 септември; 

 За  Коледа  – единадесет месеца – към 01 декември. 

/5/ Допълнителното възнаграждение се определя пропорционално на 

отработените дни, когато отработеното време е по-малко от предвидените 

месеци за посочените по-горе периоди. Отработеното време не може да бъде 

по-малко от един месец. 

/6/ При определяне на отработеното време се включват всички ползвани 

законоустановени платени отпуски, с изключение на отпуска за отглеждане на 

малко дете, който се ползва на основание чл. 164 от КТ. Когато лицето работи 

едновременно по основно и по допълнително трудово правоотношение /при 

условията на чл. 110 и чл. 111 от КТ/, това допълнително възнаграждение се 

получава само по основното трудово правоотношение. 

/7/ Лицата, които работят при непълно работно време с 

продължителност 4 /четири/ часа, получават 50 % от допълнителното трудово 

възнаграждение, полагащо се за съответната длъжност. 
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/8/ Възнагражденията по ал. 2 се получават, ако към датата на тяхното 

изплащане, служителите са в трудово-правни отношения в ОУ „Л.Каравелов“ с. 

Трудовец”. 

Чл. 16. В зависимост от постигнатите годишни резултати, 

педагогическият персонал се стимулира с допълнителни възнаграждения на 

основание Раздел IV – Условия и ред за определяне на допълнителното трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал 

от Наредба № 1/04.01.2010 г. Средствата се планират в рамките на бюджета на 

училището в размер  от 3% до 4% от годишния размер на средствата за работни 

заплати. 

Чл. 17. Право на допълнително трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда чл. 16 /диференцирано заплащане/ имат лицата от 

педагогическия персонал и директорът, които имат действително отработени 

най-малко 7 месеца при един и същ работодател, в периода на предходната 

учебната година. 

Чл. 18./1/. При реализиране на финансови икономии със заповед на 

директора могат да се определят и еднократни допълнителни трудови 

възнаграждения в размер до две брутни заплати, в зависимост от 

възможностите на бюджета към 31.12. на календарната година. 

/2/ Конкретният размер на еднократното допълнително материално 

стимулиране се определя по преценка на ръководството за служителите, 

работещи по трудов договор към края на съответната бюджетна година и се 

базира на оценка за личния принос за повишаване имиджа и 

конкурентноспособността на  ОУ „Л.Каравелов“ с. Трудовец“.  

Чл. 19. /1/ Работниците и служителите, работещите по трудово 

правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както 

следва: 

/2/. За продължителна работа и професионален опит в размер на не по-

малко от 1/един/% от основното месечно трудово възнаграждение за всяка 

година трудов стаж. Правата на новопостъпилите работници и служители, с 

оглед размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и 

професионален опит, се установява след преценяване и определяне на 

продължителността на трудовия стаж, относно същата, сходна и със същия 

характер работа, длъжност или професия, съгласно чл. 9 от ВПР. 

/3/. За по-висока лична квалификация, се получава възнаграждение не 

по-малко от: 

 За V ПКС –  15,00 лв. 

 За IV ПКС – 20,00 лв. 

 За III ПКС – 50,00 лв. 

 За II ПКС –  80,00 лв. 



9 
 

 За I ПКС –   100,00 лв. 

               /4/. За образователна и научна степен доктор или доктор на науките, 

която е свързана с изпълняваната работа не по-малко от 80.00 лв. 

/5/. Условията за вътрешно заместване по чл. 12 ал. 4 от настоящите 

правила  се определя  със Заповед на директора за длъжности, както следва: 

 За длъжност учител – учител, възпитател, ръководител 

компютърен кабинет, със съответното образование – лекторски часове. 

 За длъжност възпитател – учител, възпитател със съответното 

образование – лекторски часове; 

 За административна длъжност – счетоводител, ЗАТС,  – 

възнаграждение, базирано на реално отработени часове и изчислено върху 

часовия размер според основната заплата; 

 За длъжност хигиенист – хигиенист или работник всички 

специалности /за училищата/ възнаграждение, базирано на реално отработени 

часове и изчислено върху часовия размер според основната заплата; 

/6/ Допълнително трудово възнаграждение на класните ръководители 

се определя за: 

 Консултиране на родители и ученици; 

 Водене на задължителна училищна документация на съответната 

паралелка. 

Тези дейности се извършват извън графика на учебните занятия в 

рамките на 45 минути седмично по график, утвърден от директора. 

Възнаграждението е в размер на 25,00 лв. месечно и се изплаща само през време 

на учебните занятия, считано от 15.09, за реално извършени дейности. 

 

VI. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНАТА 

МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА 

 

Чл. 20. Брутните месечни заплати на работниците и служителите, 

работещи по трудово правоотношение включват: 

1. Основното възнаграждение за действително отработено време през 

съответния месец; 

2. Възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв; 

3. Полагащите се допълнителни възнаграждения по чл. 7, т. 2 от ВПРЗ. 

Чл. 21. /1/. Среднодневният размер на основната заплата се изчислява 

като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на 

работните дни през съответния месец. 

/2/. Часовият размер на основната заплата се изчислява като 

среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на 

законоустановената продължителност на дневното работно време в часове. 
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Чл. 22. /1/. Възнаграждението за платен годишен отпуск се изчислява 

съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 

/2/. Към определеното възнаграждение по ал. 1 се заплаща добавка, 

изчислена с процента на увеличение на работната заплата, ако лицето е било в 

платен годишен отпуск към датата на изчисляване  на възнаграждението и към 

тази дата работните заплати са повишени. 

Чл. 23. За определяне, изчисляване и изплащане на полагащите се 

брутни заплати на служителите за съответния месец отговарят лицата с функции 

по изпълнение на организацията на работната заплата, съответно ЗАТС и гл. 

счетоводител. 

 

VII. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА СРЕДСТВАТА 

ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

Чл. 24./1/. При изготвянето на работните заплати ЗАТС изготвя 

съответните ведомости – за заплати. Ведомостите се съхраняват 50 години в 

архива  на училището и за тяхното съхранение отговаря ЗАТС. 

/2/. Главният счетоводител проверява изготвените ведомости - за 

съответствие с нормативните документи, съответствие с постъпили болнични 

листове, заявления за отпуск, лекторска книга и други промени през текущия 

месец, след което ги разписва и подава, заедно с платежни документи за подпис 

от директор. 

Чл. 25. Ежемесечно гл. счетоводител отчита изразходваните средства 

в месечен отчет по параграфи и  го представя на първостепенния разпоредител с 

бюджетни кредити. 

Чл. 26. Периодично, най-малко един път в годината, гл. счетоводител 

извършва ревизия на процеса формиране, определяне, изчисляване и изплащане 

на работните заплати в училището. 

 

 

VIII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИЧНИ НАГРАДИ, СЪОБРАЗНО 

КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ 

 

 Чл.27. /1/. За постигнати много добри резултати и отлично изпълнение 

на службените задължения, със заповед на директора могат да се определят 

парични или предметни награди при отчетени икономии във ФРЗ.  

  /2/ Директорът определя размера на паричните или предметните 

награди на персонала на база оценка на работата по показатели съгл. чл. 18 ал. 2 

от ВПРЗ. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл. 37 

от Кодекса на труда, чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на 

работната заплата. 

§ 2. Последните промени в настоящите правила са обсъдени със 

синдикалната организация  с Протокол № 2 от 26.01.2015 г. и влизат в сила от 

01.02.2015 г. Правилата се довеждат до знанието на всички служители чрез 

публикация в сайта на училището.  

§ 3. Настъпилите изменения през текущата година в нормативните 

документи се отразяват своевременно в настоящите Вътрешни правила по 

предложение на работна група под ръководството на главния счетоводител. 

 


