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ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА  

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХР. БОТЕВ”  

гр. СМОЛЯН 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. ал.(1) Тези Правила определят структурата и организацията на работната заплата, 

видовете и размерите на основните трудови възнаграждения и допълнителни такива, реда и 

начина за определяне и изчисляване на трудовите обезщетения, целеви награди и други видове 

плащания, както и реда и начина на определяне и изчисляване на трудовото възнаграждение на 

всички работещи по трудово правоотношение учители и служители в Професионална гимназия 

по техника и технологии „Хр. Ботев” - Смолян,  наричана по-нататък „училището”. 

ал. (2) Правилата доразвиват, конкретизират и уреждат въпросите на работната заплата и 

заплащането на труда и са разработени в съответствие с: 

1. Кодекс на труда (КТ), Кодекс за социално осигуряване (КСО); 

2. ЗПУО 

3. Решение  на МС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.      

4. Наредба №4 / 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда  (обн. ДВ, бр.34 / 2017г. 

изм. и доп. бр.76 от 2017г.,  бр.8 от 2019г., бр. 7 от 24.01.2020г., бр. 92 oт 27.10.2020 г.,  бр. 12  

от  12.02.2021г. и бр.77 от 16.09.2021г. ) 

5. ПМС № 331 /26.11.2020 г. за определяне на размера на МРЗ за страната от 01.01.2021г.  

6. Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. и ПМС № 408 / 

23.12.2020г.. за изпълнението му; 

7. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО); 

8. Колективен  трудов  договор  за  системата  на  предучилищно и училищно образование  

Д 01-197 от 17.08.2020 г., Анекси към него; 

9. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните 

училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионални центрове за 

подкрепа на процеса за приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно 

развитие по чл. 49, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, на 

астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на 

Националния дворец на децата за 2021 година, утвърдени със Заповед №РД 09-137 / 

15.01.2021г. и изменени със Заповед 09-1532 / 22.07.2021г.     

ал. (3) Тези правила се утвърждават, допълват и изменят от директора на ПГТТ „Хр. 

Ботев”. 

ал. (4) Изработването на настоящите правила, както и всички техни изменения се 

извършват с участието на ръководствoтo на  легитимно представенaтa в ПГТТ СО, като се 

вземат предвид получените  предложения и становища и се съгласуват. 

Чл.  2. ал. (1) С настоящите Правила се определят: 

1. Общите положения за организацията на работната заплата(РЗ); 

2. Условията, реда и начините за формиране на средствата за РЗ; 

3. Условията, реда за определяне и изменение на основните месечни възнаграждения 

(ОМВ); 

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

5. Видовете и размерите на допълнителните трудови възнаграждения и условията за 

тяхното получаване; 

6. Заплащането на труда, възнаграждения за платен годишен отпуск и обезщетения; 

7. Други плащания с еднократен характер, съобразно конкретните условия;  

 ал. (2) Вътрешните правила имат за цел: 



1. Да определят системата на заплащане в училището; 

2. Да създадат условия за повишаване качеството на учебно – възпитателния процес (УВП) 

в училището; 

3. Да стимулират усъвършенстването на организацията на труда и управлението на 

училището; 

4. Да поддържат високо качество на труд при разумно и оптимално използване на 

материално – техническата база (МТБ), нагледните средства и всякакви инструменти и 

материали без увреждането им; 

Чл. 3. Системата на заплащане на труда е повременна работна заплата. 

Чл. 4. Работната заплата се изплаща не по-късно от последното число на месеца, за 

който се начислява при регулярно постъпил лимит от финансиращия орган. 

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (РЗ) 

 Чл. 5. ал. (1) Определянето на работната заплата е в съответствие с Наредба №4 / 

20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда  на МОН. С нея се уреждат условията и редът 

за определяне на индивидуални месечни работни заплати за персонала, който се дели на 

педагогически и непедагогически. 

 ал. (2) В групата на педагогическия персонал се включват следните длъжности: 

1. Педагогически специалисти с ръководни функции: 

1.1. Директор 

1.2. Заместник директор учебно производствена дейност 

2. Педагогически специалисти – „учител”,  „ресурсен учител“, „старши учител”, „старши 

учител ресурсен”, „възпитател”, „старши възпитател” и педагогически съветник. 

 ал. (3) В групата на непедагогическия персонал се включват длъжности, групирани в три 

групи: 

1. Специалист с ръководни функции – главен счетоводител с висше образование и 

придобита образователна – квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”. 

2. Специалисти – завеждащ административна служба - с висше образование - 

квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” 

3. Помощно- обслужващ персонал – домакин, електротехник поддръжка на сгради.  

4. Работници – огняр и чистач. 

 

ІІІ. УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА 

ЗАПЛАТА (РЗ) 

Чл. 6. Директорът на училището: 

ал. (1) Самостоятелно определя числеността на персонала и утвърждава длъжностно 

щатно разписание. 

ал. (2) Утвърждава поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати и  

утвърждава средната месечна брутна заплата на персонала, съобразно утвърдения му от ПРБК 

бюджет в съответствие с нормативната уредба и настоящите правила.  

ал. (3) Годишният размер на средствата за РЗ се определя на база не по-малко от 80% от 

делегирания бюджет на ПГТТ за съответната година, получен от ПРБК. 

      ал. (4) Поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати се 

утвърждава  след  всяка промяна на работната заплата, както и при промяна на числеността на 

персонала. 

ал. (5) Средствата за РЗ за съответен период се използват за определяне и изплащане на: 

1. Основното месечно възнаграждение (ОМВ) по трудов договор (ТД); 

2. Допълнителни трудови възнаграждения с:  

- постоянен характер: за продължителна работа, СБКО, а за педагогическия персонал и 

ПКС;  

- временен характер: за изпълнение на учебни часове по учебни предмети над 

определената индивидуална норма преподавателска заетост (ИНПЗ), на класен ръководител - за 

консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация, за постигнати 

резултати от труда, за проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади, за 

изпитване на ученик в самостоятелна форма на обучение, за провеждане на ДКИ за 

придобиване на степен на професионална квалификация,  за работа с деца със СОП,  за работа 

по проекти и национални програми, възнаграждения за платен годишен отпуск или друг вид 



платен отпуск, заплащан от средствата за заплати, договорен с индивидулен трудов договор, 

обезщетения по КТ, за провеждане на допълнително обучение на ученици, отсъстващи повече 

от 10 учебни дни поради заболяване и допълнителни дейности, възложени със заповед на 

директора . 

3. Други допълнителни възнаграждения, уговорени в индивидуалния ТД, допълнителни 

споразумения, както и в тези Правила. 

4. Обезщетения по КТ; 

5. Парични целеви награди за педагогическия и непедагогически персонал. 

ал. (6) Годишният размер на средствата за РЗ служи за база при определяне на вноските 

за бюджета на задължителното социално и здравно осигуряване: за фондовете на ДОО, 

Учителския пенсионен фонд (УПФ) и допълнителното задължително пенсионно осигуряване 

(ДЗПО) за родените след 31.12.1959 г. 

 

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОМРЗ 

Чл. 7. ал. (1) ОМВ за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на 

определената индивидуална норма преподавателска работа, заложена в  Списък-Образец №1 и 

другите трудови задължения, присъщи за длъжността в съответствие с връчената  длъжностната 

характеристика, допълнително възложени конкретни задачи от директора, в качеството му на 

работодател и уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работно 

време. 

ал. (2) Основната месечна работна заплата за непедагогическия персонал в ПГТТ е 

възнаграждение за изпълнение на определените трудови задачи, задължения и отговорности, 

присъщи на съответното работно място или длъжност в съответствие с връчената длъжностна 

характеристика и уговореното в индивидуалния трудов договор продължителност на работното 

време. 

Чл. 8. Конкретните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на 

работещите в ПГТТ се договарят с директора, съобразно тези правила въз основа на 

определените годишни средства за заплата в рамките на утвърдения бюджет на училището и се 

определят в индивидуалния трудов договор. 

Чл. 9. Минималната работна заплата за непедагогическия персонал в училището е равна 

на минималната работна заплата за страната.  

Чл. 10. Основната месечна работна заплата на директора на ПГТТ не може да бъде по-малка 

от определената в правилата на МОН, с които се определят   работните заплати на директорите 

на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, 

регионални центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование, на центровете за 

подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно 

образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен 

център и на Националния дворец на децата през съответната календарна година. утвърдени със 

Заповед №РД 09-137 / 15.01.2021г. и изменени със Заповед 09-1532 / 22.07.2021г.     

    Чл. 11. ал. (1) Индивидуалните  основни месечни работни заплати на педагогическия 

персонал, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, при нормална 

продължителност на  работното време се договарят в размери не по-малки от определените в 

приложение №1 по длъжностни нива. 

ал.(2) Изключения от минималния размер на основната месечна работна заплата на 

педагогическия персонал се допускат:  

            т.1. За лица, на които в  началото на учебната година в Списък Образец №1  е  

определена индивидуална норма преподавателска работа  под установената минимална норма  

задължителна преподавателска работа. В този случай индивидуалната месечна РЗ се намалява 

пропорционално на намалението на нормата и се подписва допълнително трудово  

споразумение. 

  т.2. За лица, на които по време на учебните занятия индивидуалната преподавателска  

норма се намали – основната месечна РЗ се намалява пропорционално на намалението на 

нормата при спазване на условията и реда на чл.119 от КТ,  като за целта се подписва 

допълнително трудово споразумение (ДС). 

 т.3.  За лица, които не отговарят на изискванията за заемане длъжността „учител“ ( липса 

не необходимата степен на  образование), работната заплата се определя на 80% от 

минималната заплата за длъжността. 



Чл. 12. За компенсиране на функционирането на маломерните паралелки и тези с по две 

специалности, работодателят има право, след съгласуване с председателя на легитимно 

представената в училището СО и изразено писмено съгласие, да определя по-висока 

индивидуална норма преподавателска заетост за педагогическия персонал и съвместяване на 

длъжности за  непедагогическия без промяна в основното трудово възнаграждение.   

Чл.13. Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал 

при нормална продължителност на работно време се договарят в размери не по-малки от 

определените в Приложение №2 по длъжностни нива. 

Чл. 14. ал. (1) Конкретните размери на ИМРЗ на работещите в ПГТТ може да бъдат 

изменени при: 

1. Промяна в нормативен акт; 

2. Преназначени на друга длъжност или промяна в ДХ; 

3. При придобиване на нова ПКС. Промяната се извършва в месеца, следващ месеца на 

представяне на документа; 

4. Други случай, предвидени в нормативен акт; 

5. Промяна на индивидуалната норма преподавателска заетост; 

6. В случаите на увеличаване на основната заплата по инициатива на работодателя на 

основание чл.118 от КТ или по взаимно съгласие по чл.119 от КТ. 

ал. (2) Всяка промяна се документира с подписване на ДС или заповед на директора 

след представяне на необходимите документи, удостоверяващи наличието на новите 

обстоятелства. 

ал.(3)  При изменение на основните работни заплати на работещите в училището, 

директорът има право на промяна в основното му трудово възнаграждение при спазването 

изискванията в Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и 

държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионални 

центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на 

личностно развитие по чл. 49, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, на 

астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на 

Националния дворец на децата, утвърдени със заповед на Министъра на образованието и 

науката. 

Чл. 15. Средно дневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната 

основна месечна заплата на учителя или служителя се раздели на броя на работните дни за 

съответния месец. 

(1) Часовият размер на основната заплата се изчислява като средно дневната основна 

заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното 

работно време в часове. 

 

V. РЕД И НАЧИН НА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА БРУТНАТА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

(БМРЗ) 

Чл. 16. Елементи на БМРЗ са: 

1. Основната месечна работна заплата за действително отработено време за съответния 

месец; 

2. Полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно КТ и/или регламентирани в 

нормативни актове и в тези правила. 

3. Други трудови възнаграждения. 

4. Възнагражденията за платен годишен или друг платен отпуск, ако има такъв, заплащан 

от средствата за заплати; 

5. Обезщетенията, начислявани по силата на разпоредби от КТ. 

6. Допълнително трудово възнаграждение по Национални програми и проекти, според 

правилата  им. 

7. Структурните елементи на брутната работна заплата се индексират съобразно 

политиката на доходите, договореностите на отраслово равнище и на ниво училище в рамките 

на годишния бюджет на училището. 

8. Увеличението на работните заплати в Професионална гимназия по техника и 

технологии  се извършва в срок и размер определени от условията и по реда на ПМС, Наредби 

на МОН, КТД и вътрешни правила за работната заплата в училището в съответствие с 

утвърдения бюджет. 



 

VІ. ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

(ДТВ) И УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ 

Чл. 17. Допълнителни трудови възнаграждения  получават всички работещи със 

сключен ТД в училището. 

Чл. 18. При сключен ТД с персонал за непълно работно време полагащите се ДТВ се 

изплащат пропорционално на заетостта.  

 Чл. 19. Допълнителни плащания: 

 

№ Вид допълнително трудово възнаграждение Размер 

1 За придобит трудов стаж и професионален 

опит на същата, сходна или със същия 

характер на работа професия или длъжност 

след 01.07.2007 г., а до посочената дата за 

синдикални членове се признава целия стаж 

До 1,3% от индивидуалната основна 

месечна работна заплата за всяка година. 

Размерът подлежи на промяна със 

заповед на директора.   

2. За по-висока лична квалификация на 

педагогически специалисти  

Първа ПКС 

Втора ПКС 

Трета ПКС 

Четвърта ПКС 

Пета ПКС 

 

 

100.00 лева      

  80.00 лева      

  50.00 лева      

  40.00 лева      

  30.00 лева      

3. За изпълнение на работа, възложена от 

директора извън длъжностната 

характеристика, но имаща отношение към 

организацията на дейността в училище 

 

3.1.  За водене на документацията от заседания на 

Педагогическия съвет  

2  лекторски часа за всеки протокол 

3.2. За водене документацията на Обществения 

съвет 

2  лекторски часа за всяко заседание  

4. За изпълнение на учебни часове  над 

индивидуалната норма преподавателски 

работа, ако те не са отчетени при 

определянето на основната месечна работна 

заплата  

 

4.1. За преподавател с висше образование  с 

образователно-квалификационна степен 

„магистър” или „бакалавър” и провеждане на 

часове по ГО. 

8,50 лева за учебен час 

4.2. За учител, притежаващ професионална 

квалификация „учител”, но не отговарящ на 

изискванията за заемане на конкретната 

длъжност  

7,00 лева за учебен час 

4.3. За учител със средно образование 6,30 лева за учебен час 

5. При продължително заместване на 

отсъстващ учител - при  болест или друга 

причина, за което не се дължи обезщетение 

от фонд РЗ на училището 

След седмия работен ден – лекторско 

възнаграждение за всеки отработен час 

6. На класен ръководител – за консултиране на 

родители и водене на училищната 

документация  

       

46,00 лева месечно по време на учебни 

занятия 

 

 



6.1. На класен ръководител на самостоятелна 

форма на обучение - за водене на 

документацията. 

80,00 лева годишно изплатени на два 

пъти – след приключване на сесията 

 

6.2. На ресурсните учители и възпитатели – за 

водене на училищна документация 

23.00 лева месечно по време на учебни 

занятия 

7. На педагогическите специалисти, за които 

работата с ученици със СОП не произтича от 

преките служебни задължения  

30.00 лева месечно за действително 

отработеното време през периода на 

учебни занятия 

8. За проверка на изпитни работи  Възнаграждение като лекторски часове 

8.1. От олимпиади – след прецизиране с оглед 

постигнати резултати 

- за текстова писмена работа 

- за тест с изброени и/или свободни отговори 

- за смесен тип 

 

 

 0.3 лекторски часа 

 0.1 лекторски часа 

 0.15 лекторски часа 

8.2. На ученик от самостоятелна форма на 

обучение - за председател на комисия   

 

0.3 лекторски часа 

8.3. На писмена работа на ученик от държавен 

изпит по теория за придобиване на степен на 

ПК по специалност / професия 

0.5 лекторски часа за председател 

0.2 лекторски часа за член на комисията 

9. Провеждане на държавен изпит по практика 

за придобиване на степен на ПК 

А) за председател на комисия 

 

 

Б) за член на комисия 

 

 

 

 

 

За 16 и повече ученици 8 лекторски часа  

от 8 до 15 ученика – 5 лекторски часа 

от 3до 7 ученика – 3 лекторски часа 

За 16 и повече ученика 5 лекторски часа 

от 8 до15 ученика – 2 лекторски часа 

от 3 до 7 ученика – 1 лекторски час 

10. Техническата комисия, определена със 

заповед на директора за организация на 

външното оценяване на учениците  

 

10.1. Председател на комисията 20.00 лева 

10.2. Членове 10.00лева 

11. СБКО 3% от възнагражденията с постоянен 

характер включително с осогуровките за 

сметка на работодателя 

12. За представително облекло на членовете на 

педагогическия персонал, членове на СО и 

главен счетоводител 

Не по-малко от една минимална работна 

заплата за страната 

13. За безплатно работно облекло на работници 

и служители  

Не по-малко от 330 лева, в зависимост от 

заеманата длъжност  

14. Реализиране на проекти и програми с 

национално финансиране или с финансиране 

от Европейски структурни фондове 

 

 

Според инструкцията или указанията за 

изпълнение на програмата или реда, 

условията, целта и финансирането на 

проекта 

 

15. За валидиране на професионални знания и 

компетенции 

Съгласно утвърдена план сметка на   

разходи 

16. За изработване и актуализиране на данните в 

Списък-Образец №1 и за дейности по 

издаването на документи от училището 

200.00 лева годишно, изплащани на два 

пъти – м.септември и м. юли 



17. За провеждане на допълнително обучение на 

ученици, отсъстващи от училище поради 

заболяване повече от 10 учебни дни; за 

ученици, които се обучават несинхронно от 

разстояние в електронна среда при условията 

на чл. 115а, ал.4 от ЗПУО 

по 15.00 лева  на проведен час 

18. За работа в сформирани клубове по интереси 

във връзка с чл. 21д от Наредбата за 

приобщаващо образование 

Ръководители – 10лв. за отработен час; 

10% от преките разходи за обслужване 

на дейностите на клубовете 

19. За обслужване на училищния архив 15 лв. месечно по време на учебни 

занятия 

20.  За постигнати резултати от труда: 

-  За педагогически персонал 

 

- За непедагогическия персонал 

 

 

До 5% от действителния фонд РЗ на 

правоимащите за категорията  

До 3,5% от действителния фонд РЗ на 

правоимащите за категорията 

 

 Чл. 20. Допълнителните трудови възнаграждения се заплащат когато е възникнало 

основание за това въз основа на заповед на директора и/или допълнително споразумение и/или 

граждански договор. 

ал. (1) Заплащането на ДТВ по: т.4.1; 4.2; 4.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 16, 17  и 21 – след 

издадена заповед на директора, като по  т.4.1, 4.2, 4.3, 17 и 21 заповедта се издава след 

попълнени и проверени от комисия декларации за допълнително отработени часове. 

ал. (2) т.14 и т.15 въз основа на издадена заповед, сключено допълнително споразумение 

или граждански договор. 

           Чл.21. Директорът създава организация за  изплащане на лекторските часове по чл.19. 

т.4.1, 4.2  и 4.3 до края на месеца,  за който са изработени, а за тези по чл.19, т.3 в м.декември и 

м. юли след представяне на попълнена декларация. 

           Чл.22. Допълнителните трудови възнаграждения по чл.19, т.1, 2,  и 11 се определят с 

индивидуалния трудов договор. 

            

VІІ. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК 

И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 23. РЗ се изплаща до края на месеца, за който се начислява и през който е положен 

труда. Средства се превеждат по личните текущи сметки  в декларирана от служителя банка. 

ал. (1) При липса на средства гарантирано се изплаща МРЗ и се договаря разсрочено 

плащане при изчисляване на възнаграждението или платения годишен отпуск. 

ал. (2) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника 

възнаграждение в съответствие с чл. 177, ал.ал. 1 и 2 от КТ. 

ал. (3) При увеличение размера на РЗ със същия размер се увеличава размера на 

възнаграждението за платения годишен отпуск. 

ал. (4) Изплащането на ДВ с променлив характер – лекторски часове, извънреден труд, и 

други, се извършва в месеца, в който са положени съгласно чл. 270 от КТ. В случай на недостиг 

на фонд работна заплата същите могат да се изплащат до края на финансовата година.  

ал. (5) За изпълнение на граждански, обществени и други задължения, работещите по 

трудово правоотношение ползват отпуск в съответствие с чл. 157, ал. 1, 2 и 3 от КТ. 

ал. (6) Средствата за имуществената отговорност се уреждат въз основа на разпоредбите 

на Глава Х от КТ. 

ал. (7) Обезщетенията, начислявани при прекратяване на трудовите правоотношения, в 

това число и при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се заявяват 

при ПРБК и се изплащат след одобрение от тяхна страна. 

ал. (8) Изплащането на командировъчни се извършва съгласно Наредбата за 

командировките в страната след представяне на доклад за отчитане на извършената работа. 

Чл. 24. За изчисляване на полагащите се брутни месечни възнаграждения на работещите 

в училището отговаря главният счетоводител. 

 



VІІІ. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ С ЕДНОКРАТЕН ХАРАКТЕР  

Чл. 25. Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда 

(ДВПРТ) през учебната година са за: 

 педагогическия персонал, с изключение на директора,  в размер на не по-малко от 

4,5% от годишния размер на средствата за работна заплата на правоимащия 

педагогическия персонал. 

  непедагоческия персонал в размер на не по-малко от 2,6% от годишния размер на 

средствата за работна заплата на правоимащия непедагическия персонал 

ал. (1) Резултатите от труда на работещите в ПГТТ се оценяват след приключване на 

учебната година , но не по-късно от 01 октомври. 

ал. (2) Право на ДВПРТ имат 

т.1 педагогическите специалисти, работещи по трудово правоотношение в училището и 

имат действително отработени най-малко 124 дни (без различните видове отпуск – платен, 

неплатен, за временна нетрудоспобност, служебен) за учебната година, за която се отнася 

оценяването. Справка за имащите право да получат ДВПРТ се изготвя от главния счетоводител.  

т.2 непедагогическия персонал- работещите  да имат отработени 186   (без различните 

видове отпуск – платен, неплатен, за временна нетрудоспобност, служебен) за учебната година, 

за която се отнася оценяването. Справка за имащите право да получат ДВПРТ се изготвя от 

главния счетоводител. 

ал. (3) Право на ДВПРТ имат и: 

т.1 педагогическите специалисти, чието трудово правоотношение е прекратено преди 

края на учебната година и имат действително отработени най-малко 124 дни  за учебната 

година, за която се отнася оценяването 

т.2 непедагогически персонал с прекратени трудово-правни отношения и отработени 186 

дни за учебната година, за която се отнася оценяването.  

т.3. Оценяването на резултатите от труда на посочените в т.1 и т.2. лица се извършва в 

срока по ал. 1. за периода преди прекратяването на трудовото правоотношение и се изплаща 

като дължима сума за изминал период. 

ал. (4) Оценяването на постигнатите резултати от труда се извършва от комисии, чийто 

председател, членове  и техния брой за педагогическия състав се избират от педагогическия 

съвет, а за със заповед на директора. За състава и времето за работа на комисиите директорът 

издава заповед.  

ал. (5) Директорът на училището назначава комисия, която  изготвя и предлага 

актуализация на   критериите към утвърдените от МОН показатели за оценка на постигнати 

резултати от труда на учителите. Задължение на директора е да запознае педагогическия 

колектив с показателите и критериите, по които ще се извършва оценяването, и същите се 

приемат с решение на педагогическия съвет в началото на учебната година. Критериите за 

оценка на  непедагогическия персонал се изработват от директора съвместно с представители 

на легитимните СО в училището, с които персоналът се запознава на оперативно съвещание в 

същия срок.  

ал. (6) Всеки работещ в ПГТТ по трудов договор предоставя на съответната комисия по 

оценка на резултатите от труда информация за  постигнатите резултати по критериите приети 

на заседание на ПС за педагогическия персонал, а  за непедагогическия -  на общо събрание, в 

сроковете посочени в заповедта на директора. Същите се завеждат в канцеларията на 

училището и се предоставят на комисиите избрани по ал.4.  

ал. (7) Резултатите от труда на персонала се оценяват от комисиите чрез попълване на 

карта за оценка за всеки придобил право  с изключение на членовете на комисиите. Картите се 

подписват от комисиите по чл. 25, ал. 4, оценяваното лице се запознава  със съдържанието 

срещу подпис и се съхранява в личното досие на оценявания. 

ал. (8) Оценка на резултатите от труда на членовете на комисията се изготвя и подписва 

от директора, след което оценяваните лица се запознават със съдържанието на картата за оценка 

срещу подпис и същата се съхранява в личното им досие. 

ал. (9).  Лицата, които не са съгласни с дадената им оценка на резултатите от труда, 

могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с 

оценката.  Възражението се подава до председателя на комисията, съответно до директора ( за 

членовете на комисията ) в срок до 3 работни дни от датата, на която оценяваният се е запознал 

с картата си за оценка на резултатите от труда. Комисията по оценка, респективно директорът 



са длъжни да се произнесат по възражението в 5 дневен срок от получаването му, като 

решението е окончателно, за което уведомяват лицето.   

ал. (10) Оценяването на постигнатите резултати от труда на директора се извършва от 

комисия определена със заповед на началника на РУО – Смолян. 

ал. (11) Размерът на ДВПРТ на всеки член от  колектива, с изключение на директора, се 

определя в рамките на средствата по чл. 25 пропорционално на получения  от него общ брой 

точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал съответно 

непедагогическия персонал в училището. 

ал. (12) Размерът на ДВПРТ на директора се определя в съответствие с Правила за 

определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на 

центровете за специална образователна подкрепа, регионални центрове за подкрепа на процеса 

за приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал.3 

от Закона за предучилищно и училищно образование, на астрономическите обсерватории и 

планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.   

ал. (13) Размерът на ДВПРТ на  всеки член от  колектива при спазване на чл. 25, ал. 2 и 3 

се определя със заповед на директора, която се издава до 30.10. на текущата година.   

 Чл. 26. Директорът, в рамките на утвърдения годишен бюджет на училището планира за 

работещите в училището по трудово правоотношение педагогически специалисти и 

непедагогически персонал  ДТВ, разделено на три части – за Деня на българската просвета и 

култура и славянска писменост, за началото на новата учебна година и за Деня на народните  

будители или Коледа, в размера на основните работни заплати по длъжности съгласно 

действащото длъжностно разписание, а за Директор – съгласно утвърдените от Министъра 

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните 

училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионални центрове за 

подкрепа на процеса за приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностно 

развитие по чл. 49, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, на 

астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на 

Националния дворец на децата; 

ал. (1) Възнагражденията по този член се изплащат при доказано наличие на средства и 

липса на просрочени задължения и неразплатени плащания, след одобрение на ПРБ и издадена  

заповед от директора в пълен размер при отработено минимум време  в училището, както 

следва: 

1. За Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и 

на славянската книжовност– четири месеца; 

2. За началото на учебната година – осем месеца; 

3. За Деня на народните будители или Коледа – десет, респективно единадесет месеца. 

ал. (2) При определяне на отработеното време се включват действителното отработено 

време и ползваният платен отпуск. Отчетените веднаж неотработени дни не се отчитат при 

последващото плащане.  

      ал. (3) Не получават в пълен размер ДТВ по този член: 

1. Членове на колектива, на които е наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 1 и 2 

от КТ, когато срока на наказание не е изтекъл. При наложено наказание по чл.188, т.1 се 

получава 50% от определената сума, а при наказание по т.2 не се получава ДТВ. 

2. При продължителност по-малка от посочената в ал.1 се изплаща ДТВ пропорционално 

на действително отработеното време.  

3. Директорът на училището, при наложено наказание по чл. 188, т. 2 от КТ, когато срокът 

на наказание не е изтекъл.  

4. Членове на колектива, на които е направено предписание от контролен орган или от 

ръководството на училището за виновно неизпълнение на задължения по длъжностна 

характеристика и/или са установени нарушения, водещи до финансови загуби получават  

намален размер, който се определя за всеки конкретен случай, след съгласуване с легитимно 

представените синдикати в училището. 

5. Членове на колектива, на които след направени проверки от ръководството на 

училището и установени нарушения в изпълнението на служебните задължения - получават 

намален размер на възнаграждението.  

           ал.(4). Конкретният размер на възнаграждението се определя като еднакъв % от 

основното трудово възнаграждение на всеки член на колектива. Определянето на  процента за 



възнаграждение се извършва от комисия в състав- директор, главен счетоводител и 

представители на легитимно  представената синдикална организация в училището. 

 Чл. 27. При  недостатъчен финансов ресурс след съгласуване с ръководството на 

легитимно представената в ПГТТ синдикална организация Директорът на училището не 

предприема процедура по изплащане на ДТВ.  

            Чл.28. ал. (1) След всяко тримесечие, не по-късно от петнадесето число на следващия 

месец, директорът прави отчет за изпълнението и начина на изразходване на делегирания 

бюджет по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности на общо събрание на колектива въз 

основа на предоставена информация от главния счетоводител. Информацията се предоставя и 

на членовете на Обществения съвет. 

ал. (2) В края на календарната година при наличие на средства и липса на просрочени 

задължения и неразплатени плащания, след одобрение на ПРБК и издаване на заповед, 

еднократно допълнително трудово възнаграждение (ЕДТВ) могат получат работещите по 

трудово правоотношение в момента на изплащането – директор,  педагогически специалисти и 

непедагогически персонал.  

ал. (3) Разпределението на средствата се извършва от комисия в състав: директор – 

председател, и членове: главен счетоводител и представители на легитимно представената 

синдикална организация в училището. 

Критериите и размерът на средствата се определят от комисията с консенсус. Решението на 

комисията е окончателно.  

           ал. (4) Право на ЕДТВ имат: 

1. В пълен размер: работещите, неползвали неплатен отпуск и отпуск по болест за 

календарната година. 

2. Пропорционално на отработеното време – всички извън т.1; 

ал.  (5) 50% от еднократното допълнително трудово възнаграждение получават лицата  с 

неизтекло наказание по чл.188, т.1 от Кодекса на труда. 

      ал. (6) От еднократно допълнително трудово възнаграждение се лишават: 

1. Учители и служители с наложени дисциплинарни наказания по чл. 188, т. 2  от КТ, а за 

директора – по чл. 188, т. 2 от КТ през календарната година; 

2. Работещи, нанесли щети, загуби на МТБ или уронили престижа на училището; 

  ал. (7) За постигнати резултати при изпълнение на служебни задължения със заповед на 

Директора могат да се определят парични и предметни награди. Техният вид и размер се 

определят от Директора след съгласуване с ръководството на легитимно представената 

синдикална организация в училището 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тези правила са разработени на основание чл. 37 от КТ, Наредба  

№ 4 / 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда.  

§ 2. Настоящите правила са обсъдени с ръководството на легитимно представената 

синдикална организация в училището. Със съдържанието им срещу подпис да се запознаят на 

Общо събрание всички членове на колектива. 

§ 3. При настъпили промени в нормативните документи, същите своевременно  се 

отразяват в настоящите правила чрез анекс. 

§ 4. Настоящите Вътрешни правила са утвърдени са със Заповед № РД07–562 /07.09.2021 

год. на директора на училището, влизат  в сила от 15.09.2021 г. и са неразделна част от СФУК 

на училището. 

§5. Настоящите Вътрешни правила отменят тези утвърдени със заповед на директора на 

училището с  № РД 07-314/24.03.2021 год.  

 

Съгласували: 

Председател на СО на СБУ: ………………………………………………………………... 

(име, фамилия, подпис) 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

към чл. 11, ал. 1 

 

Длъжност Минимално основно 

месечно възнаграждение 

Заместник директор УПД 1420 

Учител в т.ч. и ресурсен / възпитател 1260 

старши учител в т.ч. и ресурсен  / старши възпитател  1300 

Педагогически съветник 1260 

Забележка:  Новопостъпващите педагогически кадри започват работа с основна работна 

заплата определена в КТД за системата на образованието. 

 

Приложение № 2 

към чл. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжност Минимално основно месечно 

възнаграждение 

Главен счетоводител 970 

Завеждащ  административна служба 745 

Чистач, портиер 650 

Електротехник, поддръжка сгради 700 

Огняр 700 


