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  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „ Димчо Дебелянов “ № 4, 

тел/факс 0350/ 6-36-41, E-mail:  ohridski@abv.bg     

  

 

Утвърждавам! 
Директор:………………….. 

                                                                                   / Павлинка Шопова-Начкова / 
 

Вътрешни правила за работна заплата 
 

Раздел І 
Общи приложения 

 
Чл. 1 (1) Тези вътрешни правила имат за цел: 
 -конкретизиране на нормативни разпоредби в сферата на заплащането, с оглед 
условията и целите на училището, както и на клаузите от колективния трудов договор (на 
училището, на бранша), касаещи работните заплати и стимулирането на работещите; 
 -създаване на стимули и предпоставки за повишаване ефективността на обучение 
в училището; 
 -поддържане на висока конкурентноспособност на училището; 

(2) Вътрешните правила за работна заплата уреждат организацията на работната 
заплата на работещите по трудово правоотношение в СУ „Св. Климент Охридски” – 
гр.Пещера и са изготвени в съответствие с изискванията на : 
            - Кодекса на труда; 
            - КТД за системата на предучилищното и училищното образование /Д01-
100/11.06.2018 г. и Анекс  № Д01-216/ 29.11.2018 г.  и Анекс  № Д01-236/ 12.11.2019 към 
него; 
            - Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 
труда (ДВ бр. 34 от 2017 г. ДВ, бр. 76 от 2017 г., ДВ бр. 8 от 2019 г.); ); 
            - Наредба за структурата и организацията на работната заплата, приета с        
ПМС № 4 /17.01.2007г./; 
            - Правила за определяне на работните заплати на директорите, утвърдени със 
заповед на Министъра на образованието и науката  за съответната година; 
           - Решение № 819 на МС / 26.10.2009  - Национална програма за диференцирано 
заплащане 
          - Постановление № 289 на МС / 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове; 
          - Закона за държавното обществено осигуряване и други действащи нормативни 
системи; 
      (3) Правилата се утвърждават от Директора на училището, след обсъждане с 
представителите на работниците и служителите и по същия ред могат да се изменят и 
допълват.  
Чл. 2 Заетият персонал в СУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пещера се дели на 
педагогически и непедагогически.  
     (1) Педагогическият персонал включва :  
         т.1 Педагогически специалисти с ръководни функции: директор, заместник-директор. 

mailto:ohridski@abv.bg


 2 

         т.2 Педагогически специалисти - учител, учител в ЦОУД, старши учител, 
старши учител в ЦОУД, главен учител,  педагогически съветник. 

 
    (2) Разпоредбите на настоящите правила при определяне на работната заплата за 
длъжността „учител” се прилагат за всички по-горе изброени длъжности. 
 
   (3) Останалият зает в училището персонал е непедагогически и включва: 
       т.1 Специалисти с ръководни функции: счетоводител с висше икономическо 
образование. 
      т. 2 Помощно-обслужващ административен  персонал :  ЗАС, домакин / касиер. 
      т.3 Работници: чистачки, огняр и работник по ремонт и поддръжка. 
Чл. 3. С настоящите правила се определят:  

➢ Общите положения за организация на работната заплата; 
➢ Условията, реда и начините за формиране на средствата за работна 

заплата; 
➢ Условията и реда за определяне и изменения на основните работни 

заплати; 
➢ Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за 

тяхното получаване; 
➢ Реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата; 
➢ Получаване на парични награди, съобразно конкретни условия; 

 
 

                                                      Раздел ІІ 
Общи положения за организация на работната заплата 

 
Чл. 4 Формираните съгласно правилата основни месечни индивидуални работни заплати, 
както и полагащите се съгласно закон, индивидуален договор, КТД или тези правила, 
допълнителни трудови възнаграждения се изплащат еднократно, не по – късно от 
последното число на месеца, за който се начислява работната заплата /през който е 
положен трудът/ 
Чл. 5 Системата за заплащане на труда е повременна.  
 

Раздел ІІІ 
Условия, ред и начин за формиране 
на средствата за работната заплата 

 
Чл. 6. Годишният размер на средствата за работна заплата се формира на основата на 
разчетената численост на персонала в рамките на делегирания бюджет, но не надхвърля 
80 % от общия годишен бюджет на училището. 
 Директорът на училището, прилагащо системата на делегираните бюджети, 
самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна работна 
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/: 

➢ Длъжностно щатно разписание се утвърждава при изготвяне и актуализация на 
Списък-Образец №1 или при промяна числеността на персонала; 

➢ Поименно-щатно разписание се утвърждава при промяна на работните заплати; 
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Чл. 7 Средствата  за работна заплата за съответния период, се използват за 
определяне и заплащане на : 

1. Основни  месечни заплати по трудов договор; 
2. Допълнителни трудови възнаграждения по Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, Кодекса на труда и др. нормативни актове; 
3. Допълнителни възнаграждения за по-висока квалификация; 
4. Възнаграждение за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от 

средствата  за заплати; 
5. В зависимост от постигнатите годишни резултати от труда на педагогическия 

персонал се стимулира с допълнителни възнаграждения по определени 
показатели и критерии, приети от Педагогическия съвет /първи стълб/; 

6. Обезщетения по Кодекса на труда; 
7. Допълнителни възнаграждения под формата на награда. 

Чл. 8  При възможност в бюджета от средствата за работна заплата се изплащат и 
допълнителни възнаграждения за официални празници или за началото на учебната 
година /до три пъти годишно/, за действително отработено време при същия 
работодател. 
Чл. 9 При реализирани финансови икономии, със заповед на директора,  могат да се 
определят еднократни допълнителни трудови възнаграждения за края на финансовата 
година. 

    
Раздел ІV 

Условия, ред за определяне и изменения 
      на основните  работните заплати 
 

 
Чл. 10 (1)  Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определени 
трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или 
длъжност, приети с длъжностните характеристики. 
(2) С колективен или индивидуален трудов договор, не може да се замени началната 
основна заплата  или части от нея, с допълнителни или други  възнаграждения и 
плащания.  
 (3) Размерът на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се 
обвързва с нормата за задължителна преподавателска работа и времето,признато за 
педагогически професионален опит. При недостиг на часове до задължителната норма, 
основната заплата се намалява пропорционално на недостига от часове. За останалия 
персонал в училището размерът на основната месечна работна заплата се обвързва с 
продължителността на работния ден.         
(4) Индивидуалният размер на основната месечна заплата  на работещите по трудово 
правоотношение / при изискванията на горната алинея/ не може  да бъде по-нисък от 
нормативно определения начален размер на РЗ за съответната длъжност / Наредба на 
министъра на образованието и науката или друг нормативен акт/. 

(5) Изключение от началните размери на основните работни заплати на 
педагогическия персонал се допуска , когато лицето не отговаря на изискванията за 
заемане на учителско място: 

    т.1 За лица с висше образование с придобита образователно - квалификационна 
степен “магистър” ,‘‘бакалавър” и “професионален бакалавър по.................”- (80 % от 
началната работна заплата за учител с образователно - квалификационна степен 
“магистър”; 
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   т.2 За лица със средно професионално и средно общо образование 
- 65 % от началната работна заплата за учител с образователно-квалификационна 
степен “магистър”;      

(6) Размерите на началните основни работни заплати за непедагогическия персонал не 
могат да бъдат по-ниски от: 
  т.1 За счетоводител – 762,50лв. - 125% от МРЗ / 610,00 лв. /; 
  т.2 За  ЗАС / касиер, домакин – 701,50 лв .- 115 % от МРЗ / 610,00 лв. /; 
  т.3 За  длъжност огняр и работник ремонт и поддръжка - 671,00 лв. - 110 % от МРЗ     
/610,00 лв /; 
  т.4 За чистачки -610,00 лв. – МРЗ; 
 (7) Размерите и механизмите за формиране на индивидуалните основни работни 
заплати се договарят между работодателя и учителя /служителя/ или работника като се 
вземат предвид изискванията за съответното работно място /длъжност/ и 
индивидуалните качества и предходен опит на учителя /служителя/ или работника при 
спазване на реда и условията, предвидени в КТД и /или ВПРЗ в рамките на утвърдения 
бюджет на училището. 
(8) Индивидуалният размер на минималната основна работна заплата на педагогическия 
персонал при пълно работно време, считано от 01.01.2019 година, не може да бъде по-
нисък от: 

➢ Директор -1334,00 лв.; 
➢ Заместник директор -1246,00 лв.; 
➢ Педагогически съветник- 1085лв 
➢ Главен учител -1176,00 лв.; 
➢ Старши учител / Старши учител ЦОУД - 1120,00 лв.; 
➢ Учител / учител ЦОУД - 1085,00 лв.;    

(9) Индивидуалната основна месечна работна заплата на учител отвън, нает за 
заместване на отсъстващ учител е не по-ниска от индивидуалната РЗ за учител. 
Чл.11 (1) Измененията на основните месечни заплати на заетия в училището персонал се 
извършва при: 

- Промяна в нормативния акт; 
- Преназначаване на друга длъжност; 
- При промяна на нормата на преподавателска работа или работно време; 
- При промяна на образование,считано от датата на дипломиране /срещу 

представено удостоверение от учебното заведение или диплома за образование/; 
- В други случаи при спазване на КТ; 
-  
(2) 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 се изчислява възнаграждението за платен отпуск по 
реда на чл.177 от КТ, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка,изчислена с 
процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово 
възнаграждение,определени по трудовото правоотношение. 
За определяне на средно дневно брутно трудово възнаграждение се прилага Наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата. 
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Раздел V 

Видове и размери на допълнителните възнаграждения и 
условия за тяхното получаване 

 
Чл. 12 (1) Допълнителните трудови възнаграждения са : 

1. Определените с КТ, наредба или друг нормативен акт възнаграждения, които се 
заплащат задължително; 

2. Договорените с индивидуален или колективен  трудов договор възнаграждения, 
които се изплащат съгласно договорените  условия, при възможност в бюджета; 

(2) Допълнителните трудови възнаграждения се предоставят в пари или натура. 
(3) Допълнителните трудови възнаграждения, изплащани в натура, не могат да бъдат 
увреждащи здравето наркотични вещества,тютюневи изделия и алкохол. 
 

А - Допълнителни трудови възнаграждения по КТ и други нормативни актове. 
 

 Чл.13 (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на педагогическия и 
непедагогическия персонал в училището се заплаща едно на сто от основното трудово 
възнаграждение, за всяка година трудов стаж и професионален опит /Колективен трудов 
договор за системата на народната просвета/.   
        (2) За трудов стаж и професионален опит се зачита стажът: 
           т.1 Признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът, 
служителят е работил /или продължава да работи в училището/, в това число на 
различни работни места и длъжности към 01.07.2007 г. ; 

т.2 За длъжността “учител”; 
    2.1. Когато лицето е работило като директор,помощник-директор – с 
преподавателска заетост, учител, възпитател, логопед, педагог, психолог, 
хореограф, педагогически съветник, ресурсен учител в детски градини и 
обслужващи звена в системата на народната просвета; 
   2.2. Стажът в други отрасли и дейности по специалността на висшето 
образование, която ползва и като учител; 
   2.3. Стажът на лице с учителска квалификация, работило на щат като дружинен 
ръководител, ученически организатор в национални, регионални и общински 
извънучилищни учреждения;            

       2.4. Стажът на лице, работило като училищен инспектор, методист, експерт 
Регионален инспекторат по образованието, Министерството на образованието и 
науката и други длъжности, свързани с учебно-възпитателна и организационно-
методическа дейност в централните и местни органи и други сходни; 

      т.3 За длъжността “касиер и завеждащ административна служба”:  
  3.1. На лице работило в други отрасли и дейности, както и в народната просвета 
като секретар, личен асистент на ръководител, администратор, технически 
сътрудник, домакин, касиер,деловодител и други подобни; 

      т.4 За длъжността ,,касиер - домакин‘‘, “н-к склад и снабдител”, “счетоводител”, 
“домакин” или “главен счетоводител” и други материално отговорни длъжност: 
 4.1. На лице, работило в други отрасли и дейности, както и в народната просвета 
като: “касиер-домакин”; “касиер”; “началник склад”; “магазинер”; “счетоводител”; “главен 
счетоводител”,завеждащ сектор или ръководител на финансова институция и други 
сходни длъжности с материална и финансова отговорност; 
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       т.5 За длъжността “чистач”: 

     5.1. На лице, работило в други отрасли и дейности, както и в народната просвета 
като: чистач, прислужник, хигиенист, санитар, общ работник; 

      т.6 За длъжността “работник по ремонт и поддръжка”: 
     6.1.На лице, работило в други отрасли и дейности, както и в народната просвета 

като – работник по ремонт и поддържане на материалната база, дърводелец, 
строителен работник по ремонт и поддръжка, ел. техник, общ работник; 

      т.7 За длъжността “огняр”: 
7.1.Стажът на лице,работило и в други отрасли и дейности, както и в народната 
просвета като: огняр, параджия, оператор на машини и съоръжения за производство 
на пара; 

       т.8 За всички работещи в СУ „Св. Климент Охридски” стажът на лица, работили на 
платена изборна работа в държавни органи и учителски синдикати; 

   (3) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален 
опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна 
продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение. 

(4) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов 
стаж и професионален опит възниква при придобит стаж и професионален опит не по-
малък от 1 година. 

(5) За работа през дните на седмичната почивка, които не са в графика на 
работното време, се заплаща не по-малко от 75 на сто от часовата РЗ. 
Чл.14 На работниците и служителите от системата на предучилищното и училищното 
образование се осигуряват средства за фонд Социално битово и културно обслужване в 
размер до 3 % от средствата за работна заплата. 
      Редът за разпределение на ползването им се определя от общото събрание. 
Чл. 15 На учителите, преподаващи учебни предмети на чужд език, без учебния предмет 
„Чужд език” – 30,00 лв. 
Чл. 16 За ползване в работата на по-висока лична квалификация неотчетена в основната 
заплата,която е съотносима към преподавания предмет: 
  (1) Образователна и научна степен която е свързана с изпълняваната работа „доктор”-
130,00 лв. и “доктор на науките” 160,00 лв.;  
  (2) За първа професионална квалификационна степен – 90.00 лв. 
  (3) За втора професионална степен – 70.00 лв.  
  (4) За трета професионална степен – 50.00 лв. 
  (5) За четвърта професионална степен – 35.00 лв. 
  (6) За пета професионално-квалификационна степен –30.00 лв. 
Чл.17 На класен ръководител за консултиране на родители и ученици и водене на 
училищната документация на съответната паралелка - не повече от 42,00 лв. месечно. 
Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия /взет веднъж 
седмично учебен час от 45 минути съгласно график, утвърден от директора и подадена 
декларация за действително отработени часове /. На класните ръководители на 
паралелки с ученици,завършваща средна степен на образование възнаграждение за 1 
месец се изплаща след приключване на учебните занятия.     
Чл.18 За директор в общообразователно училище, учители и педагогически кадри, 
работещи с деца със специални образователни потребности - не по-малко от 30 лв. 
Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия /при възможност в 
бюджета/. 
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Чл.19 За изпълнение на задължения за работа с ученици като училищен психолог, 
не  по-малко от 150,00 лв. месечно.Възнаграждението се изплаща само през времето на 
учебните занятия/отработени седмично 6 астрономически часа съгласно график, 
утвърден от директора.        
Чл.20 За наставничество на учители се заплаща 60,00 лв. месечно за срок до една 
година. 
Чл.21 За проверка на една писмена работа на ученик от външни оценявания, олимпиада 
и други подобни по 0,3 часа за текстова писмена работа и по 0,1 час за тест с избираеми 
и/или свободни отговори, приравнени към учебните часове над нормата за задължителна 
преподавателска работа /при възможност в бюджета по преценка на работодателя/. 
Чл.22 За изпитване на един ученик в самостоятелна форма на обучение: за председател 
на комисия по 0.3 часа и за член от комисия – 0.2 часа, приравнени към учебните 
часове над нормата за задължителна преподавателска работа /при възможност в 
бюджета по преценка на работодателя /. 
Чл.23 За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст - за действително посещение, отразено в протокол /при възможност 
в бюджета по преценка на работодателя /. 
Чл.24 При наличието на повече от едно основание за доплащане за по – висока лична 
квалификация, лицето получава най – благоприятното допълнително трудово 
възнаграждение.   
Чл.25 (1) Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа 
/лекторски час / за педагогическия персонал се заплаща както следва:  

т.1За учител с висше образование с придобита образователно-квалификационна 
степен “магистър” или “бакалавър” – 8,50 лв. 

т.2 За учител притежаващ професионална квалификация ,,учител ”, но не отговарящ 
на изискването за заемане на конкретната длъжност –  7.00 лв. 

т.3 За учител със средно образование – 6,30 лв.  
(2) Когато часът е по учебен предмет, за който придобитото от учителя образование не 

отговаря на изискванията за заемане на длъжността „учител” по този предмет, 
възнаграждението за часа е -7.00 лв.  

 (3) Когато часът на класа е над нормата за допълнителна преподавателска работа, 
се заплаща в размер -8,50 лв. 

(4) Когато учител изпълнява работата на отсъстващ учител в ЦОУД, както и своята 
работа през това време,получава допълнително 70 % от по-благоприятната работна 
заплата /лична или на замествания/ по преценка на работодателя,в зависимост от 
натовареността. 

(5) Когато служител или работник изпълнява работата на отсъстващ служител или 
работник,както и своята работа през това време, получава 70 % от по-благоприятната 
дневна работна заплата /лична или на замествания/ по преценка на работодателя, в 
зависимост от натовареността. 

(6) Когато учител замества директора, като през това време изпълнява и своята 
работа,получава допълнително  70 % от минималната работна заплата за длъжността 
„Директор”. 
        Чл.26   При участие  на учители в  проекти по национални и оперативни програми , 
конкретните размери на възнагражденията на ръководителите на различни нива се 
определят съгласно изискванията на съответния проект. 

Чл.26.1. Възнагражденията на служителите изпълняващи дейности във връзка с 
изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ съфинансирана от 
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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове са 
както следва:  

 
➢ Възнагражденията на ръководителите на групи за допълнително обучение, за 

занимания по интереси и за междуучилищни дейности се определят в размер на 
15,00лева за проведен и отчетен час, включително осигурителните и 
здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице. 
 

➢ Часовата ставка на членовете на УЕОУ се определя в размер на индивидуалната 
часова ставка на лицето по основното му трудово правоотношение. 
Индивидуалната часова ставка се изчислява, като сумата от основната 
индивидуална работна заплата и допълнителното трудово възнаграждение за 
придобит трудов стаж и професионален опит на лицето се разделят на 168 часа 
 
1. координатор „Организация и управление“ – директорът на училището-8,78лева 

за отчетен час, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски 
за сметка на осигуряваното лице 

2. координатор „Изпълнение на дейностите“ –ЗДУД на училището- 8,38лева за 
отчетен час ,включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за 
сметка на осигуряваното лице 

3.  експерт „Техническо и финансово изпълнение“-счетоводителя на училището- 
6,86лева за отчетен час, включително осигурителните и 
здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице 

 
Чл.26.2. Възнагражденията на служителите изпълняващи дейности във връзка с 
изпълнение на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 
по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове са както следва:  

➢ Възнагражденията на ръководителите на групи  по интереси се определят в 
размер на 15,00лева за отработен и отчетен час, без включени осигурителни 
вноски за сметка на работодателя. 

 
Б - Договорени допълнителни възнаграждения 

 
Чл.27 Допълнителното трудово възнаграждение над основната заплата, определено 
според прилаганите системи за заплащане на труда за постигнати резултати, приети от 
педагогическия съвет или нормативни текстове се заплаща текущо, годишно или друг 
период, при възможности в бюджета. 
Чл.28 (1) Допълнителни възнаграждения за официални празници или за началото на 
учебната година (до три пъти годишно) се заплащат само за действително  отработено 
време и при възможност в бюджета на всички работещи по трудов договор, както следва: 
 

➢ За Деня на българската просвета и култура и славянската писменост – към 
01.05. 

Заместник директор - до 420,00 лв. 
Педагогически персонал - до 370,00 лв. 
Счетоводител - до 295,00 лв. 
Касиер,ЗАС – до 270,00 лв. 
Домакин – до 235,00 лв. 
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Огняр, Работници – до 230,00 лв. 
Чистачки - до 220,00 лв.. 

 
➢ За началото на учебната година – към 01.09. 

Заместник директор - до 420,00 лв. 
Педагогически персонал - до 370,00 лв. 
Счетоводител - до 295,00 лв. 
Касиер,ЗАС – до 270,00 лв. 
Домакин – до 235,00 лв. 
Огняр, Работници – до 230,00 лв. 
Чистачки - до 220,00 лв. 
 
➢ За Коледа – към 01.12. 
Заместник директор - до 420,00 лв. 
Педагогически персонал - до 370,00 лв. 
Счетоводител - до 295,00 лв. 
Касиер,ЗАС – до 270,00 лв. 
Домакин – до 235,00 лв. 
Огняр, Работници – до 230,00 лв. 
Чистачки - до 220,00 лв 

    (2) Отпускът поради временна неработоспособност,неплатеният отпуск по чл.160 от КТ, 
както и отпускът за отглеждане на малко дете на основание чл.164 от КТ не се включват 
при изчисляване на отработеното време.    
         (3) Допълнително трудово възнаграждение не получават лицата, които са назначени 
по трудов договор за изпълнение на определена работа (външни лектори) без фиксирана 
основна заплата. 
          (4) Лицата, които работят при непълно работно време с продължителност 4 (четири) 
часа, получават 50 на сто от допълнителното трудово възнаграждение, полагащо се за 
съответната длъжност. 
          (5) Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при 
отработени минимум месеци, както следва: 

 

➢ За Деня на българската просвета и култура и славянската писменост–четири 

месеца(януари,февруари,март и април) към 01.05. 

➢ За началото на учебната година – четири месеца(май,юни,юли и август) към 01.09. 

➢ За Коледа – три месеца(септември, октомври, ноември) към 01.12. 

 (6) Лица, депозирали молба към 15.09. за прекратяване на трудовото 
правоотношение или ползване на неплатен отпуск в размер до края на учебната година, 
не получават допълнително трудово възнаграждение за първия учебен ден.  
Чл.29 (1)  При реализирани финансови икономии, със заповед на директора се определят 
еднократни допълнителни трудови възнаграждения за края на финансовата година за 
действително отработено време  на всички работещи по трудов договор към 01.12. 
(2) Когато отработеното време е по-малко от предвидените месеци, допълнителното 
възнаграждение се определя пропорционално на отработените дни. 
Чл.30 Допълнително трудово възнаграждение за постигнати определени резултати: 
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т.1 В различни учебни или извънучилищни и други трудови дейности под формата на 
награда (предметна или парична) 
т.2 За техническо обезпечаване,организация и участие в провеждане на външни 
оценявания,включително ДЗИ. 
т.3  Номинации на учители за 24 май -100,00 лв. 
Чл.31 За педагогическите специалисти, които работят в екипите по механизма за 

съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на учениците в училищна и 

предучилищна възраст се разпределят средства получени през календарната година от 

АСП  на основание чл.7 ал.17 от Закона за семейни помощи за деца , съгласно протокол 

за действително посещение . 

 
 

Раздел VІ 
Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда на педагогическия персонал 
 
 
Чл.32 (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през 
учебната година се изплаща на педагогическия персонал в училището с изключение на 
директора,въз основа на оценяване,извършено по показатели и критерии към тях,приети 
с решение на педагогическия съвет. 
    (2) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на 
учебната година,но не по-късно от 01 октомври. 
Чл.33 Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от 
труда през учебната година на педагогическия персонал,с изключение на директора,са 
включени в единния разходен стандарт за един ученик и се планират в рамките на 
бюджета на училището в размер не по-малко от 4 % от годишния размер на средствата 
за работни заплати. 
Чл.34 (1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат 
лицата от педагогическия персонал,които са в трудови правоотношения с училището към 
края на учебната година и имат действително отработени при същия работодател най-
малко 124 дни  за учебната година,за която се отнася оценяването /без различните 
видове отпуск/. 
      (2) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат и 
лицата от педагогическия персонал,чието трудово правоотношение е прекратено преди 
края на учебната година,но имат действително отработени /без различните видове 
отпуск/ най-малко 124 дни  за учебната година при същия работодател.Оценяването на 
резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл.29,ал.2 за периода преди 
прекратяване на трудовото правоотношение,а размерът на допълнителното им 
възнаграждение се определя по реда на чл.29,ал.1 и се изплаща като дължима сума за 
изминал период от време. 
      (3) Лицата,изпълняващи норма задължителна преподавателска работа в повече от 
едно учебно заведение получават допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати от труда там,където е разкрито работното място. 
Чл.35 (1) Оценяването на постигнатите резултати от труда в училище се извършва от 
комисия,председател на която е директорът.Броят на членовете и съставът на комисията 
се избират от педагогическия съвет.                                        
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      (2) Оценяването на постигнатите резултати от труда на заместник директора 
и на членовете на комисията се извършва от директора. 
 
 
Чл.36 (1) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез попълване 
на карта за всяко лице,съдържаща показателите за оценка и критерии към тях. 
           (2) Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по 
чл.36,ал.1,съответно от директора в случаите по чл.36,ал.2 и в 3-дневен срок се 
предоставя на оценяваното лице.  

(3) С картата за оценка на резултатите от труда се запознава оценяваното 
лице,което се удостоверява с подписа му. 

(4) /А/ Лицата, които не са съгласни с дадената им оценка на резултатите от 
труда,могат да подадат писмено възражение до председателя на комисията по 
чл.36,ал.1,съответно до директора в случаите по чл.36,ал.2 в срок от 3 работни дни от 
датата на запознаване с картата за оценка. 

/Б/ Комисията по чл.36,ал.1,съответно директорът-в случаите по чл.36,ал.2,са 
длъжни да се произнесат по възражението в 5-дневен срок от получаването му,като 
решението им е окончателно,за което писмено уведомяват лицето. 

(5) Картата за оценка на резултатите от труда се съхранява в личното трудово 
досие на оценявания. 
Чл.37 (1) Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия 
персонал, с изключение на директора, се определя в рамките на средствата по чл.34 
пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия 
брой точки на педагогическия персонал в училището. 
                 (2) Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия персонал 
се определят със  заповед на директора на училището,която се издава не по-късно от 30 
октомври. 
                 (3) Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати 
от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал.2. 
 
 

Раздел VІІ 
Ред и начин за изчисляване на брутната месечна заплата 

 
Чл.38 Брутната месечна заплата на работещите в училището по трудово 
правоотношение включва: 

т.1 Основното възнаграждение за действително отработено време през 
съответния месец. 

т.2 Възнаграждение за ползван платен отпуск,ако има такъв /съгласно КТ/. 
т.3 Полагащите се допълнителни възнаграждение, съгласно КТ, или 

регламентирани в нормативните актове или правила. 
Чл.39 (1) Средно-дневният размер на основната заплата се изчислява като 
индивидуалната месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през 
съответния месец и се надгражда с допълнителните възнаграждения, свързани с 
основната заплата и други трудови възнаграждения.                                                                                             
                  (2) 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. 
Чл.40 За изчисляване на полагащите се брутни заплати на работещите в училището 
отговаря счетоводителя на училището. 
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Чл.41 Начислените заплати се отчитат с работни фишове и ведомост ежемесечно. 
 

 

Раздел VІІІ 
Социално-битово и културно обслужване 

 
Чл.42 (1) На педагогическия и непедагогическия персонал се осигуряват ежемесечно 
средства за фонд „Социално-битово и културно обслужване“ в размер на 3 на сто от 
средната работна заплата. 
               (2) Редът за разпределение за ползване на средствата за фонд „Социално-
битово и културно обслужване“ се определя от Общото събрание на работниците и 
служителите в учебното звено. 
Чл.43 (1) Директорът осигурява средства за представително облекло на педагогическите 
специалисти, в съответствие с Наредба №14/16.11.2016г. за представителното облекло 
на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите 
звена като определя конкретната му стойност в съответствие с бюджета на училището и 
съобразно размерите, договорени в КТД за системата на предучилищното и училищното 
образование.              
(2) Директорът осигурява безплатно работно облекло на работниците и  служителите   
от непедагогическия персонал в съответствие с Наредбата за безплатно работно и 
униформено облекло, приета с ПМС №10 /20.01.2011г. като определя конкретната му 
стойност в съответствие с бюджета на училището и съобразно размерите, договорени в 
КТД за системата на предучилищното и училищното образование.     
Чл.44 (1)Директорът осигурява средства за защита и корекция на зрението на 
работещите на длъжност счетоводител и касиер,ЗАС,съгласно Наредба №7 от 15.08.2005         
година за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд при работа с видеодисплеи. 

(2) Средствата, в размер до 100,00 лв. на лице,се осигуряват веднъж на две години 
или при доказана необходимост. 

 
Раздел ІХ 

Професионална квалификация 
 
Чл.45 Годишните средства за квалификация на педагогическия и непедагогическия 
персонал се определят в размер не по-малък от 1,2 % на сто от годишните средства за 
работна заплата на персонала и се представят за включването на служители и работници 
в квалификационни курсове,предварително съгласувани с представителите на 
синдикалната организация,обсъждани на ПС и Общо събрание и утвърдени от директора. 
 
          

Раздел X 
Преходни и заключителни разпоредби 

 
§ 1.Индивидуалните основни РЗ на персонала в училището, договорени по ВПРЗ в СУ 

„Свети Климент Охридски” до влизане в сила на настоящите, не се намаляват. 
 

§ 2.Спазването на изискванията на ВПРЗ и процедури за осъществяване на 
превантивен контрол и прилагане системата за двоен подпис в Община Пещера са 
задължителни. 
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§ 3.За допуснати нарушения на изискванията на настоящите 
правила,виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не 
подлежат на по-тежко наказание. 

 
 

§ 4.Настоящите правила се обсъждат със синдикатите и се довеждат до знанието на 
всички работещи в училището, като се запознаят срещу подпис. 

§ 5.Настоящите правила са утвърдени от Директора и влизат в сила от 02.01.2020 
година, като се отменят предходните. 
 

§ 6.Настъпилите изменения през текущата година в нормативните документи се 
отразяват своевременно или изпълняват автоматично в настоящите вътрешни 
правила. 
 
Настоящите  ВПРЗ са утвърдени със Заповед № 432/08.01.2020 на Директора на СУ 
„Свети Климент Охридски” . 
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