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Утвърждавам: …………. 

Директор: Пенка Петкова 

 

 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А 

 

за организацията на работната заплата 

в ОУ „ Христо Ботев” с. Градина 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

  
ПРЕДМЕТ   

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила за работната заплата /ВПРЗ/ уреждат 

структурата, елементите и организацията на работната заплата в ОУ „Христо Ботев”, с. 

Градина, като отчитат спецификата на различните длъжности и характерните за тях 

трудови задължения. 

(2) Настоящите ВПРЗ уреждат системата и методите за групиране на длъжностите по 

длъжностни нива. 

(3) Вътрешните трудово-правни разпоредби уреждат правилата и процедурите за 

определяне и изменение на индивидуалните работни заплати на работниците и 

служителите. 

(4) ВПРЗ са разработени на основание: 

1. Наредба № 1 за вида и начина за определяне на индивидуалната месечна работна 

заплата в средното образование от 2007 г. 

2. Постановление № 175/24.07.2007 г. – за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, изм. и доп. с ПМС № 7/23.01.2008 г. 

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

на народната просвета 

4. Кодекс на труда 

5.  Нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата 
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5.1. Закон за изпълнение на държавния бюджет  

5.2. Закон за бюджета на ДОО  

5.3. ПМС за изпълнение на държавния бюджет 

6. Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г. 

7. Национална програма за диференцирано заплащане. 

8. КТД за отрасъл „Средно образование” – Община Първомай от 05.05.2011 г. 

 

ЦЕЛИ 

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 

4. Спазване на законите и нормативните уредби в страната при формиране на 

индивидуалната работна заплата на педагогическия и обслужващ персонал 

5. Мотивиране на педагогическия и обслужващ персонал за ефективно и 

качествено изпълнение на служебните задължения и постигане на целите в 

развитието на образованието.  

   

ИЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ВПРЗ 

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

процедурата, установена в чл. 37 от КТ и след обсъждане със синдикалната 

организация 

(2) ВПРЗ се изменят и допълват по реда на тяхното приемане 

(3) При промени на КТ, КТД или други нормативни актове, съотносими към 

настоящите ВПРЗ, работодателят е длъжен в срок до 1 месец от влизане в сила на 

измененията да внесе необходимите промени във ВПРЗ 

 

ДЕЙСТВИЕ НА ВПРЗ 

Чл. 4. Настоящите ВПРЗ влизат в сила от 01.10.2010 г. и действат за неопределен 

период от време до изричната им отмяна от работодателя. Те са отворена система, 

която подлежи на изменение и допълнение. 
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Чл. 5. (1) Настоящите ВПРЗ се прилагат спрямо всички работници и служители, които 

са учредили индивидуално-трудово правоотношение с ОУ „Христо Ботев” с. Градина, 

независимо от неговото основание, срок и съдържание. 

(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 1 месец от 

тяхното приемане или изменение. 

(3) Настоящите ВПРЗ не се прилагат спрямо лица, които осъществяват дейност или 

предоставят услуга на работодателя по граждански договори. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА 

ЗАПЛАТА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА 

ЗАПЛАТА  

Чл. 6. Размерът на средствата за работна заплата се определя от Директора и се 

разпределя по видове персонал: 

1. Педагогически персонал 

 Учители 

 Възпитатели 

2. Административен персонал: 

 Главен счетоводител 

 ?ЗАТС 

3. Помощен персонал: 

Прислужник 

 Шофьор 

 Огняр 

Чл. 7. (1) Директорът на училището, прилагащо система на делегиран бюджет, 

самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата 

на персонала, съобразно утвърдените разходи, като изготвя и утвърждава длъжностно 

/щатно/ разписание на персонала и поименно разписание на длъжностите и работните 

заплати /поименно щатно разписание/ 

              (2) Длъжностното щатно разписание се утвърждава при изготвяне и 

актуализация на Списък Образец № 1 или при промяна числеността на персонала. 

             (3) Поименното щатно разписание се утвърждава при всяка една промяна на 

работната заплата. 

Чл. 8. (1) Размерът на средствата за работна заплата се определя ежегодно при 

разработването на бюджета на ОУ „Христо Ботев”, с. Градина 
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(2) Средствата за работна заплата се използват за изплащане на:  

1. Основни месечни възнаграждения по трудов договор 

2. Допълнителни и други трудови възнаграждения по КТ, КТД и други нормативни 

актове 

3. Възнаграждение за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от 

средствата за РЗ 

5. Обезщетения по КТ и предвидени в КТД 

6. Парични награди за педагогическия и непедагогическия персонал 

 

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТНА 

ЗАПЛАТА 

Чл. 9. (1) Индивидуалната работна заплата се изплаща два пъти месечно: 

 Аванс – до 10-то число на текущия месец 

 Заплата – до 30-то число на текущия месец 

(2) Индивидуалната работна заплата се изплаща по посочена от работника или 

служителя банкова сметка. 

 

СТРУКТУРА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

Чл. 10. Индивидуалната работна заплата на работниците и служителите се състои от: 

1. Основно трудово възнаграждение 

2. Допълнителни трудови възнаграждения: 

 Изплащани по силата на КТ; 

 Изплащани по силата на други нормативни актове; 

 Изплащани по силата на настоящите ВПРЗ; 

 Изплащани по силата на индивидуалния трудов договор. 

 

ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл. 11. Основното трудово възнаграждение се изплаща на работника или служителя за 

изпълнението на възложените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за 

съответната длъжност при нормална продължителност на работното време и нормални 

условия на труд 

Чл. 12. (1) Основното трудово възнаграждение се определя на основата на оценка и 

степенуване на длъжностните нива и се уговаря в индивидуалния трудов договор 

между страните по трудовото правоотношение или в допълнителното споразумение 

към него 

(2) Размер на основното трудово възнаграждение на непедагогическия персонал: 
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 1. за длъжности, неизискващи професионална квалификация не може да бъде по-малък 

от МРЗ за страната 

2. за длъжности, изискващи професионална квалификация и образователен ценз – не 

по-малко от 110% от минималната работна заплата за страната. 

(3) Основното трудово възнаграждение по индивидуалното трудовото правоотношение 

се определя с Приложение № 1 към настоящите ВПРЗ 

Чл. 13. (1) Размерът на основното трудово възнаграждение се определя в съответствие 

със следните критерии: 

1. Сложност на труда 

2. Отговорност на труда 

3. Тежест на труда 

4. Параметри на работната среда 

(2) Длъжностите се идентифицират с наименование и се характеризират със 

специфични за тях трудови задължения и отговорности, определени в длъжностната 

характеристика 

Чл. 14. (1) Размерът на основното трудово възнаграждение се определя в зависимост от 

продължителността на работното време по индивидуалното трудово правоотношение 

(2) В случаите на непълно работно време размерът на основното трудово 

възнаграждение се определя пропорционално 

Чл. 15. Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се 

извършват при: 

1. Промяна с нормативен акт 

2. Преназначаване на друга длъжност 

3. В случаите, предвидени в чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от КТ 

4. В други случаи, предвидени в нормативен акт 

Чл. 16. (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 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

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

индивидуалния трудов договор или в допълнително споразумение към него 
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Чл. 18. (1) Допълнителните трудови възнаграждения са с постоянен и непостоянен 

/инцидентен/ характер 

(2) С постоянен характер са тези допълнителни трудови възнаграждения, които се 

изплащат ежемесечно: 

1. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит 

2. Допълнително трудово възнаграждение, уговорено в индивидуалния трудов 

договор или в допълнително споразумение към него 

3. За по-висока лична квалификация на лице с образователна и научна степен 

„доктор” или с научна степен „доктор на науките”, която е свързана с 

изпълняваната работа; 

            4. допълнително месечно трудово възнаграждение за професионална 

квалификационна степен – ПКС извън ОМРЗ на педагогическия персонал. 

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

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

             1. На класни ръководители, за консултиране на родители и ученици и водене на 

документацията на съответната паралелка. 

             2. Учебен час над нормата за задължителна преподавателска дейност. 

             3. За педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън 

преките задължения, се заплаща допълнително като лекторски часове, както следва: 

 - за проверка на една писмена работа, конкурсен изпит, олимпиада и др. подобни 

– 0.5 часа; 

 - изпитване на един ученик във формите на индивидуално и самостоятелно 

обучение: председател на комисия – 0.5 часа; член на комисия – 0.3 часа. 

 4. За класни ръководители и възпитатели, работещи с ученици със СОП – 20 

лева. 

РАЗДЕЛ ІІІ. РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 

Чл. 19. Педагогическият, административният и помощният персонал, работещи по 

трудово правоотношение, получават допълнителни възнаграждения, както следва: 

1. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от 

индивидуалната основна месечна заплата за всяка година прослужено време 

2. За работник или служител, чието индивидуално трудово правоотношение е 

учредено преди 01.07.2007 г. и след тази дата продължава да съществува, за 

придобит трудов стаж и професионален опит се зачита целият период натрупан 
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от работника или служителя до 01.07.2007 г. при настоящ или предходни 

работодатели и признат за продължителна работа по смисъла на НДДТВ 

3. За  работник или служител, чието индивидуално трудово правоотношение е 

сключено след 01.07.2007 г., за придобит трудов стаж и професионален опит се 

зачита периодът, през който работникът или служителят е работил при един или 

няколко работодатели на същата, сходна или със същия характер работа, 

длъжност или професия 

4. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж 

се изменя на период от една година придобит трудов стаж. Тази промяна се 

извършва от работодателя и се урежда с допълнително споразумение по 

индивидуалното трудово правоотношение. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД 

Чл. 20. (1) За положения от работниците и служителите извънреден труд се заплаща 

трудово възнаграждение в увеличен размер, както следва: 

1. За работа през почивните дни – 75 % увеличение 

2. За работа през празничните дни – 100 % увеличение 

(2) Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и 

допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер на работника или 

служителя 

 

ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

Чл. 21. За образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на 

науките”, която е свързана с изпълняваната работа на служителя се изплаща 

допълнително месечно възнаграждение в размер на 65 лв. 

Чл. 22. На класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация на съответната паралелка през периода на учебни занятия се 

изплащат по 25 лв. според броя на отработените часове, отразени в материалната книга. 

Чл. 23. За часовете над задължителната преподавателска норма /лекторски час/: 

(1) За учител с висше образование – степен „магистър” или”бакалавър” по 

чл. 42, ал. 1, т.1 б, в от ЗВО по 5,00 лв. 

(2) За учител с висше образование – степен ”професионален бакалавър” по 

4,00 лв. 

(3) За учител със средно образование – 3,50 лв. 
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(4) Сумите по т. 1, 2 и 3 се индексират с процента на индексация на 

работната заплата 

(5)  Когато часът е по учебен предмет, за който придобитите от учителя 

образование, професионална квалификация и правоспособност не 

отговарят на изискванията за заемане на длъжност „учител” по този 

предмет, възнаграждението за часа е в размерите по ал. 3. 

(6) За реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват 

отсъстващи от работа учители или възпитатели, ползващи отпуск 

съгласно глава осма, раздел І от КТ, по отделните членове предвидени в 

мярка „Без свободен час”. За един учебен час се заплаща лекторско 

възнаграждение в размер на 5,00 лв., когато са осигурени по Национална 

програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”. 

Чл. 24. За педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън 

преките им задължения се заплаща допълнително възнаграждение 

(1) За изпитване на един ученик във формите на индивидуално и самостоятелно 

обучение: 

 Председател на изпитна комисия – 0,3 лекторски часа; 

 Член на изпитна комисия - 0,2 лекторски часа. 

(2) За проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади 

възнаграждение 1 лекторски час за 1 астрономичен час; 

Чл. 25. Допълнително месечно трудово възнаграждение за професионална 

квалификационна степен, относима към преподавания предмет - ПКС: 

- за V ПКС – 15.00 лв.; 

- за ІV ПКС – 30.00 лв.; 

- за ІІІ ПКС – 40.00 лв.; 

- за ІІ ПКС – 60.00 лв.; 

- за І ПКС – 80.00 лв. 

Чл. 26. Средствата по модул „Кариерно развитие” се предоставят като целево 

финансиране, съгласно ПМС № 254/26.10.2009 г. за заплащане на допълнително 

трудово възнаграждение за длъжностите както следва: 

(1) За старши учител и старши възпитател – 50,00 лв. месечно в това число 

осигурителни плащания.  

(3) За главен учител – 100,00 лв. месечно в това число осигурителни плащания. 
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Чл. 27. За постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическия 

персонал /диференцирано заплащане/ в размер на 3 % от плануваните годишни 

средства за работни заплати.    

 

ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ С НЕПОСТОЯНЕН И 

ИНЦИДЕНТЕН ХАРАКТЕР 

Чл. 28.  При добро финансово състояние, със заповед на директора на училището могат 

да се определят еднократни допълнителни възнаграждения, както следва: 

1. За класиране на ученик на регионален кръг на олимпиада, конкурс или 

състезание – 20 лв. 

2. За класиране на ученик на национален кръг на олимпиада, конкурс или 

състезание – 50 лв. 

3. За разработване на проекти – 30 лв. 

4. За спечелване на проект – до 10% от сумата на спечеления проект или 

полагаемата се сума, регламентирана в проекта.  

5. Допълнително възнаграждение за 24 май, 15 септември и Коледа в рамките на до 

две минимални работни заплати, както следва: 

Персонал Сума За 15 

Септември 

За Коледа 

 

24 май 

20% 50% 30% 

Педагогически 720 лв. 144 лв. 360 лв. 216 лв. 

Административен 576 лв. /80%/ 115 лв. 288 лв. 173 лв. 

Работници 504 лв. /70%/ 101 лв. 252 лв. 151 лв. 

 

6. При реализирани финансови икономии в края на годината със заповед на директора 

може да се определи и еднократно допълнително трудово възнаграждение, което се 

разпределя пропорционално на отработените месеци. 

7. Новоназначените служители получават допълнително възнаграждение, 

пропорционално на прослуженото време в училището. 

8. При наличие на финансова възможност за изплащане на допълнително трудово 

възнаграждение до 50,00 лв. месечно за зимен период /ноември – март/ на шофьора и 

огняря за зимно поддържане на автобуса и отоплението /котела/ в училището. 

9. Допълнително трудово възнаграждение на непедагогическия персонал, нямащи 

право на диференцирано заплащане, в размери и по критерии определени от директора 

и при наличие на финансова възможност за изплащане. 
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РАЗДЕЛ ІV. РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА 

РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ 

ИНДИВИДУАЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 

Чл. 29. (1) Размерът на работната заплата на работниците и служителите се определя по 

взаимно съгласие на страните в индивидуалния трудов договор или в допълнително 

трудово споразумение – Приложение № 1 

(2) Размерът на работната заплата на работниците и служителите се определя в 

съответствие с принципите в настоящите ВПРЗ 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ 

ПЪРВОНАЧАЛНО УЧРЕДЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Чл. 30. (1) При определяне на основните работни заплати на директорите на звената от 

системата на народната просвета задължително се отчитат броя на учениците и видът 

на училището  

(2) Механизмите за определяне на основната работна заплата на директора се определя 

ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с 

представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с 

финансиращия орган на училището и с Националното сдружение на общините в 

Република България 

(3) Механизмите за определяне на основната работна заплата на директора са 

задължителни при договаряне на конкретния размер на индивидуалната основна 

работна заплата на директора 

Чл. 31. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия и 

непедагогически персонал при нормална продължителност на работното време се 

договарят в размери не по-ниски от установената от МС минимална работна заплата за 

страната, както и от минималната работна заплата за длъжностите в Приложение № 1 

към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 1/04.01.2010 г.  

(2) Изключения от минималните размери на основната месечна работна заплата на 

педагогическия персонал се допускат, когато: 

1. Лицето притежава висше образование с придобита ОКС „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, 

т. 1, буква „а” /професионален бакалавър по …/ от Закона за висшето образование или 

не отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Основната РЗ е 86% от 

заплатата на лицата с ОКС „магистър” 
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2. Индивидуалната норма преподавателска работа, на лицето е под установената 

минимална норма задължителна преподавателска работа. 

3. Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма 

преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената 

индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява 

пропорционално на намалението на нормата. 

4. При назначаване на работник/служител по договор със срок до 3 месеца, на същите 

се предлага основно трудово възнаграждение в минималния размер за длъжността по 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 1/04.01.2010 г. 

(3) Педагогическите специалисти придобили ПКС, същото се включва в брутната им 

заплата след представяне на документ – Свидетелство за придобита професионално-

квалификационна степен. 

Чл. 32. (1) Органите на Синдикалните организации в училището имат право да 

участват в подготовката на проекта на вътрешните правила за работна заплата по ал. 1, 

за което директорът задължително ги поканва 

(2) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати се договарят от 

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

индивидуални трудови договори. 

 

РАЗДЕЛ V. САНКЦИИ 

Чл. 33. При неизпълнение на трудовите задължения по длъжностната характеристика, 

неспазване на трудовата дисциплина или некоректно изпълнение на задълженията си, 

работниците и служителите се санкционират със суми до 50 лв. 

 

РАЗДЕЛ VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

&1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл. 37 от КТ, чл. 22 

от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 

№ 4/17.01.2007 г., Наредба  № 1 от 04.01.2010 г. 

& 2. Настъпилите изменения през текущата година в нормативните документи се 

отразяват своевременно в настоящите Правила. 
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към чл. 12, ал. 3 и чл. 29 ал. 1 

Основна заплата: 
І. Педагогически персонал: 
1. Младши учител, младши възпитател - 530,00 лв. 

2. Учител, възпитател – 530,00 лв. 

3. Старши учител, старши възпитател – 555,00 лв. 

4. Главен учител, главен възпитател – 590,00 лв.  

5. ОКС „професионален бакалавър по…….” по чл. 41, ал 1, т. 1 буква „а” от ЗВО - 86% 

от заплатата на специалист с висше образование 

6. Учител със средно образование и педагогически профил – 70% от заплатата на 

специалист с висше образование 

 

ІІ. Административен персонал 
1. Гл. счетоводител - с висше образование – 575,00 лв. 

 със средно-специално – 497,00 лв. 

2. ЗАТС – 430,00 лв. 

                          

       

 

ІІІ. Помощен персонал: 
1. Шофьор – 396,00 лв.  

2. Огняр/работник поддръжка – 396,00 лв.  

3. Прислужник – 360,00 лв.        

 

  

 

 

 

 

ПЕНКА ПЕТКОВА  

       Директор на ОУ „Христо Ботев” 

      с. Градина 


