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Приложение № 4 

СФУК 

 

 

 
    гр. Бургас ул. “Христо Ботев” 42 

    тел/факс 817690- Директор 

    817694- Зам. директор        web : http://ivazov-burgas.com 

    817693- Канцелария         e-mail: ivazov_bs@abv.bg 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

Виктор Григоров 

Директор: 

Заповед № 278/20.01.2021 г. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

СУ „Иван Вазов“ - Бургас 
 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

    Предмет: 

     Чл.1(1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат структурата, 

елементите и организацията на работната заплата в СУ”Иван Вазов”. 

     (2) ВПРЗ уреждат правилата за определяне и изменение на индивидуалните работни 

заплати на учителите и служителите. 

 

    Издаване и изменение на ВПРЗ 

    Чл.2(1) ВПРЗ се изменят и допълват по реда на тяхното приемане. 

     (2) При промени в Кодекса на труда, Колективния трудов договор или други 

нормативни актове, относими към настоящите ВПРЗ, работодателят е длъжен в срок до 

седем дни от влизане в сила на измененията да внесе необходимите промени във ВПРЗ. 

     (3) ВПРЗ могат да се променят и когато има постъпили предложения на повече от ½  от 

членовете на колектива. 

 

    Действие на ВПРЗ 

    Чл.3 Настоящите ВПРЗ са в сила от 01.01.2021 г. и действат до промяна на нормативната 

уредба. 

     Чл.4(1) Настоящите ВПРЗ се прилагат спрямо всички учители и служители, които са 

учредили трудово правоотношение с СУ „Иван Вазов”, независимо от неговото основание, 

срок и съдържание. 

      (2) Работодателят е длъжен да доведе съдържанието на настоящите ВПРЗ и всяко тяхно 

изменение до знанието на учителите и служителите в тридневен срок от тяхното приемане 

или изменение. 
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РАЗДЕЛ II 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА  ЗАПЛАТА 

 

       Ред и начин за формиране на средства за работна заплата и изплащането й.  

 

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

20.04.2017 г за нормиране и заплащане на труда и Анекс към КТД за системата на 

предучилищното и училищното образование: Д01-197/17.08.2020 г. и Анекс към КТД за 

община Бургас от 24.06.2020 г. от дата 07.01.2021 г. С тях се уреждат условията и редът за 

определяне на индивидуални месечни работни заплати в средното образование за 

персонала, който се дели на педагогически и непедагогически. 

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

директор,  

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

групирани в четири групи: 

       1. Специалисти с ръководни функции – Заместник-директор АСД,  

счетоводител с висше образование и придобита образователна квалификационна степен “ 

магистър” или “бакалавър” или специалист с присъдена квалификационна степен 

“професионален бакалавър” ; 

        2. Помощно-обслужващ персонал – ЗАС- касиер , домакин,  библиотекар;  

        3. Работници – хигиенисти, огняр, работник по поддръжката;  

        4.  Охрана – портиер; пазач- невъоръжена охрана. 

Чл. 6. ( 1)  Директорът на училището, прилагащ системата на делегираните бюджети, 

самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на 

персонала, съобразно утвърдените разходи, като изготвя и   утвърждава длъжностно 

разписание на персонала / длъжностно щатно разписание / и поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати / поименно щатно разписание/.      

        ( 2)   Длъжностното щатно разписание се утвърждава при изготвяне и актуализация 

на Образец № 1  , или при промяна числеността на непедагогическия персонал . 

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

работната заплата. 

       Чл.7(1) Индивидуалната работна заплата се изплаща веднъж месечно до 10-то число 

на месеца, следващ отработения месец. 

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

служителя банкова сметка или в брой. 

        (3) Трудовото възнаграждение на всеки учител ,служител или работник се изплаща в 

националната парична единица-български лев. 

        (4) Основната работна заплата или части от нея не може да се заменя с допълнителни 

трудови възнаграждения или други плащания. 

       (5) Допълнителните трудови възнаграждения се изплащат в пари. 

 

        Структура на работната заплата 

 

        Чл.8 Брутната работна заплата на учителите и служителите се състои от:  

1. Основна работна заплата: 

2. Допълнителни трудови възнаграждения: 

а)   изплащани по силата на Кодекса на труда: 
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б)   изплащани по силата на други нормативни актове: 

в)   изплащани по силата на настоящите ВПРЗ: 

е)   изплащани по силата на индивидуалния трудов договор. 

3.   Други трудови възнаграждения. 

 

Основно трудово възнаграждение 

 

         Чл.9 Основната работна заплата се изплаща на учителите и служителите 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.10(1) Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се договарят от 

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

трудов договор. 

         (2) Основната месечна работна заплата на учителите е възнаграждение за 

изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи 

за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор 

продължителност на работното време.  

         (3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия 

персонал може да се определя по-висока индивидуална основна месечна заплата. 

        (4) Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал 

при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от 

минималната работна заплата за страната. 

        (5) Индивидуалният размер на минималната основна работна заплата на 

педагогическия персонал при пълно работно време не може да бъде по-ниска от: 

 -1535 считано от  01.01.2021 г. за педагогически специалисти с ръководни функции 

– директор на училище 

 - 1420 - считано от  01.01.2021 г. за педагогически специалисти с ръководни 

функции- заместник -директор 

                -1350 лв., считано от  01.01.2021 г. за педагогически специалисти с висше 

образование - главен учител, главен възпитател и придобита образователно-

квалификационна степен “магистър” по  чл.42,ал.1т.1 буква “б” от  ЗВО; 

              - 1300 лв., считано от  01.01.2021 г. за педагогически специалисти с висше 

образование - старши учител, старши учител ЦДО и придобита образователно-

квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” от  ЗВО; 

                - 1260 лв., считано от  01.01.2021 г. за педагогически специалисти с висше 

образование –учител, възпитател, психолог, ресурсен учител,  учител ЦДО – придобита 

образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 

буква “б” от  ЗВО; 

        (6) Работните заплати на непедагогическия персонал се увеличават с : 

  

-За длъжностите „портиер”,” хигиенист”, „прислужник-чистач” и други подобни на тях 

МРЗ +10 лева /660/ лв. 

- За длъжностите с квалификация „огняр” и др. подобни се увеличават максимално  с 10  

% от достигнатите индивидуални работни заплати /794/ лв. 

-За длъжностите с квалификация „домакин”, с 10% от достигнатите индивидуални работни 

заплати  /847/ лв. 
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-За длъжностите с квалификация  „счетоводител”, ЗАС и др. подобни на тях  10 % от  

достигнатите индивидуални работни заплати  /865/ лв. 

 

 

    (7) Индивидуалният размер на основната заплата на персонала в системата на народната 

просвета, договорени до влизането в сила на  Наредба за изменение на за работните заплати 

на персонала в звената от системата на народната просвета не се намаляват. Минималните 

основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал при нормална 

продължителност на работното  време се определят: 

                 -  за длъжности, не изискващи професионална квалификация – не по-малко от 

минималната работна заплата; 

                 -  за длъжности, изискващи квалификация и образователен ценз-не по-малко от 

110% от минималната работна заплата.   

2. РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури в рамките на делегирания бюджет средства 

за работни заплати в съответствие с   Наредбата за изменение на Наредба  № 1 от 2010г. за 

работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета;   

3. 1  На учители с придобита професионално- квалификационна степен, свързана с 

изпълняваната работа, която не е елемент на основната работна заплата, са включени 

следните суми, както следва: 

                 а/   V-то ПКС            - 35.00 лв. 

                 б/  IV-то ПКС           - 45.00 лв. 

                 в/  III-то  ПКС           -65.00 лв. 

                 г/   II-ро  ПКС           -85.00 лв. 

                 д/    I-во  ПКС           - 105.00 лв. 

 

 

      (8)  Изключения от минималните размери на  основните месечни работни заплати на 

педагогическия персонал се допускат, когато: 

             1. Лицето притежава висше образование с придобита образователно 

квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, но без педагогическа 

правоспособност-80% от заплатата на „бакалавър” с педагогическа правоспособност. 

             2.   Лицето  е със средно образование или не отговаря на изискванията за заемане 

на длъжността и е без педагогическа правоспособност- 65% от заплатата на „бакалавър” 

или „ магистър”-чл.42,ал.1,т.1б”в” от ЗВО. 

             3. Индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената 

минимална норма задължителна преподавателска работа-основната работна заплата се 

намалява пропорционално на намалението на нормата.         

      (9) Размерът на основното трудово възнаграждение не може да бъде по-малък от 

минималната работна заплата, установена за страната. 

       Чл.11(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. 

 

        Допълнителни трудови възнаграждения 
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        Чл.12(1) Работодателят има право да изплаща и други видове допълнителни трудови 

възнаграждения, които са учредени в настоящите ВПРЗ или са уговорени по 

индивидуалното трудово правоотношение./При реализирани финансови икономии / 

         (2) Допълнителните трудови възнаграждения се уговарят по размер в индивидуалния 

трудов договор или в допълнително споразумение към него. 

          (3) Не се изплащат допълнителни  възнаграждения  на лицата, на които са наложени 

дисциплинарни наказания по КТ за времето за което тече наказанието. /допълнителни 

възнаграждения с непостоянен характер/ 

         Чл.13(1) Допълнителните трудови възнаграждения са с постоянен и непостоянен 

характер. 

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

изплащат ежемесечно. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер са: 

1. допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит: 

2. допълнително месечно трудово възнаграждение за по-висока квалификация. 

          (3) С непостоянен характер са тези допълнителни трудови възнаграждения, които се 

изплащат при възникване на конкретно посочено основание. 

          Чл.14  Допълнителните трудови възнаграждения се изплащат в пари. 

          Чл.15 Допълнителните трудови възнаграждения на учителите и служителите 

са: 

1. за придобит трудов стаж и професионален опит: 

2. за положен нощен труд: 

3. за положен извънреден труд: 

4. за по-висока квалификация: 

5. за извършена допълнителна работа от педагогическите специалисти из- 

вън преките им служебни задължения. 

 

            РАЗДЕЛ III 

РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

           Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит 

 

            Чл.16(1) За придобит трудов стаж и професионален опит на учителя и служителя 

се заплаща допълнително трудово възнаграждение в процент върху основната работна 

заплата, определена с индивидуалния трудов договор. 

             (2) За учител или служител, чието индивидуално трудово правоотношение е 

учредено преди 01.07.2007 година и след тази дата продължава да съществува като  

придобит трудов стаж и професионален опит се зачита : 

1. целият период, натрупан от учителя или служителя до 01.07.2007 год. при 

настоящия и при предходни работодатели и признат за продължителна работа 

по смисъла на НДДТВ. 

2. натрупаният след 01.07.2007г. трудов стаж, през който учителят или 

служителят е работил в СУ ”Иван Вазов”, включително и на различни длъжности, с 

различни трудови функции. 

              (3) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж 

и професионален опит, определен по предходната алинея, не може да бъде по-малък от 
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размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, 

получавано по силата на НДДТВ. 

              (4) За учител или служител, чието индивидуално трудово правоотношение е  

учредено след 01.07.2007г.,за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита:  

1. Целият период, натрупан от учителя и служителя до 01.07.2007 год. при 

настоящия и при предходни работодатели и признат за продължителна работа по 

смисъла на НДДТВ: 

2. Натрупаният след 01.07.2007 год. трудов стаж, през който учителят или 

служителят е работил при един или няколко работодатели на същата, сходна или със същия 

характер работа, длъжност или професия. 

(5) Трудовият стаж по предходната алинея се доказва с трудова книжка, 

приключена от предходните работодатели на ново постъпващия учител или служител. 

(6) Правото за получаване на допълнително трудово възнаграждение за трудов 

стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит, не 

по-малък от една година. 

(7) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов 

стаж и професионален опит за всички членове на синдикатите е 1% за всяка година 

придобит трудов стаж и професионален опит. 

(8) Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит се заплаща за действително отработеното време в рамките на 

съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово 

правоотношение, а при непълно работно време-по всеки отделен трудов договор, до 

допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.     

(9) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов 

стаж и професионален опит се изменя на период от една година придобит трудов стаж и 

професионален опит. Тази промяна се извършва от работодателя и се урежда с 

допълнително споразумение по индивидуалното трудово правоотношение. 

     Допълнително трудово възнаграждение за учебни часове над минималната норма 

задължителна преподавателска работа: 

 

            Чл.17 (1) Учебният час над нормата за задължителна преподавателска 

работа/лекторски час/ на педагогическия персонал се заплаща както следва: 

1. За учител с висше образование с придобита образователно-квалификационна 

Степен ”магистър” или „бакалавър” чл.42,ал.1т.1 буква “б” от  ЗВО– не по-малко от 9,00 

лв. 

       2. За учител с висше образование, не отговарящ на изискванията за заемане на 

конкретната длъжност  не по-малко от 8,00 лв. 

3. За учител със средно образование-не по-малко от 7,00 лв. 

(2) Когато часът е по учебен предмет, за който придобитите от учителят 

образование, професионална квалификация и правоспособност не отговарят на  

изискванията за заемане на длъжност ”учител” по този предмет, възнаграждението за часа 

е в размерите по т.3. 

(3) Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска 

работа, се заплаща в размер 9,00 лв. 

(4) Условията за вътрешно заместване по смисъла на чл.259 от КТ се 

определя в съответното допълнително споразумение-Работодателят заплаща 

допълнително възнаграждение в размер не по-малко от 70 на сто от основната работна 
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заплата на замествания работник или служител, който освен своята работа или дейност 

работи по вътрешно заместване. 

(5) Допълнителното трудово възнаграждение на педагогическия персонал 

за допълнителни дейности е както следва: 

1. проверка на една изпитна писмена работа на ученик от конкурсен изпит, 

олимпиада и други подобни-за всеки проверител-0.5 лекторски часа: 

2. изпитване на един ученик във формите на индивидуално и самостоятелно 

обучение: 

- председател на комисия – 0. 5 лекторски часа: 

- член на комисия              - 0.4 лекторски  часа: 

 

(6) На класните ръководители за консултиране на родители и ученици, за 

водене на документацията на класа се заплаща не по-малко от 46 лв. 

месечно. 

(7) За преподаване на учебни предмети на чужд език, без учебния предмет 

„чужд език”- 40. 

(8) За класни ръководители и учители на щат в институцията, работещи с 

деца със специални образователни потребности-не по-малко от 40 лв. 

 

Допълнителното трудово възнаграждение по ал.7, 8 и 9 се изплаща по време на учебната 

година. 

                         (9) За учители в групи за ЦДО и ППГ – 23,00 лв. месечно. 

 

                        (10 )При увеличаване на основната работна заплата в резултат на 

министерско постановление, споразумение между социалните партньори или с вътрешен 

акт в учебното заведение, допълнителните плащания при възможност да се увеличават. 

                        (11) Положеният извънреден труд на работниците по трудово 

правоотношение съгласно графика, се заплаща с увеличение както следва:чл.262 от КТ 

- 50 на сто –за работа през работните дни; 

- 75 на сто –за работа през почивните дни; 

- 100 на сто –за работа през дните на официалните празници 

- 50 на сто –за работа при сумарно изчисляване на работното време; 

                        (12) Допълнително трудово възнаграждение се полага и за изпълнението на 

извънкласни дейности  според предписанията на проекта на МОН, влизащи във сила от 

1.01.2021 година и продължаващи до 1.06. на календарната година. 

                        (13) Допълнително трудово възнаграждение се полага и за изпълнението на 

дейностите  по програма Еразъм + според изискванията на проекта. 

                         (14) Допълнително трудово възнаграждение се полага и за изпълнението   на 

дейностите  по проект BG05M2OP001-2.011-0001-C01 "Подкрепа за успех според 

изискванията на проекта 

                         (15) Допълнително трудово възнаграждение се полага и за изпълнението на 

дейностите по проект „Образование за утрешния ден”. 

Възнагражденията на ръководителите на групи за извънкласна дейност се определят в 

размер до 15 лева за отработен и отчетен учебен час, включително осигурителните и 

здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице. Разходите за организация 

и управление на проектните дейности на ниво училище включват възнагражденията и 

осигурителните вноски на директора и счетоводителя. Средствата за организация и 

управление се разпределят между директора и счетоводителя на база на отработени часове 
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и часовите ставки на лицата, които са съответно: 10 лева за директор и 8 лева за 

счетоводител, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на 

осигуряваното лица. 

 

(16) Допълнително трудово възнаграждение се полага и за изпълнението на 

дейностите за занимания по интереси във връзка с член 259, ал.1 от ЗПУО и чл. 22а-

22е от Наредбата за приобщаващо образование , изменена и допълнена с ПМС 289 на 

МС, като лекторският час е фиксиран на 8.30 лева за проведен и отчетен час, включително 

осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице. 

 (17а) Допълнително трудово възнаграждение се полага и за изпълнението на 

дейностите по проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“.  

 

Финансирането на проектните дейности, изпълнявани от СУ „Иван Вазов“, се извършва 

въз основа на Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура 

BG05M2OP0015.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и 

методология, обосноваваща изведените размери на разходите, утвърдена от 

Управляващия орган (Стандартна таблица), и на фактически извършени и отчетени 

разходи при условията на настоящите указания.  

Дейностите по проекта, финансирани по Стандартна таблица на разходите за 

единица продукт и изпълнявани от СУ „Иван Вазов“, са:  

Дейност 2. Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на 

умения за обучение от разстояние в електронна среда;  

Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им 

за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;  

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения 

за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно 

съдържание и др.);  

  Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда.  

За всяко завършено обучение и издаден сертификат на ученик, педагогически 

специалист, родител и образователен медиатор, на училищата ще бъдат предоставени 

средства както следва:  

Дейност 2  
На училището се възстановява разход в размер на 20,00 лв. за всеки издаден сертификат 

на ученик, преминал обучение от 4 учебни часа. Общата сума, възстановена на 

училището за проведените обучения на ученици (която е произведение от броя на 

сертификатите и единичния разход от 20,00 лв.), следва да се използва за 

възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за ръководителя/ите 

на групата/ите за проведено обучение от 4 учебни часа.  

В случай че обучението от 4 учебни часа на един ученик е проведено от двама или 

повече ръководители на групата, възнаграждението се изплаща пропорционално за броя 

на проведените часове, като се спазват принципите за равнопоставеност и недопускане 

на дискриминация.  

Дейност 3  
На училището се възстановява разход в размер на 26,00 лв. за всеки издаден сертификат 

на педагогически специалист, преминал обучение от 6 академични часа. Общата сума, 
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възстановена на училището за проведените обучения на педагогически специалисти 

(която е произведение от броя на сертификатите и единичния разход от 26 лв.), следва да 

се използва за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 

ръководителя/ите на групата/ите за проведено обучение от 6 академични часа.  

Дейност 4   
На училището се възстановява разход в размер на 10,00 лв. за всеки издаден сертификат 

на родител или образователен медиатор, преминал обучение от 2 астрономически часа. 

Общата сума, възстановена на училището за проведените обучения на образователни 

медиатори/родители (която е произведение от броя на сертификатите и единичния 

разход от 10 лв.), следва да се използва за възнаграждения и осигурителни вноски за 

сметка на работодателя за ръководителя/ите на групата/ите за проведено обучение от 2 

астрономически часа.  

Дейност 5   
За всеки ученик включен в дейностите за допълнително синхронно обучение в 

електронна среда, в зависимост от взетия брой часове и числеността на групата, в която е 

взет всеки час, информационната система на Проекта изчислява  вида на обучението - 

индивидуално или в група.  

На училището се възстановява разход на база издаден сертификат на ученик преминал 

допълнително синхронно обучение в електронна среда от 20 учебни часа  индивидуално 

или в група, както следва:  

1. Единичен разход за индивидуално допълнително синхронно обучение в 

електронна среда – 370,00 лв.;  

2. Единичен разход за допълнително синхронно обучение в електронна среда 

на един ученик (при група от 2 ученика) – 185,00 лв.;  

3. Единичен разход за допълнително синхронно обучение в електронна среда 

на един ученик (при група от 3 ученика) – 123 лв.;  

4. Единичен разход за допълнително синхронно обучение в електронна среда 

на един ученик (при група от 4 ученика) – 93 лв.;  

5. Единичен разход за допълнително синхронно обучение в електронна среда 

на един ученик (при група от 5 ученика) – 74 лв.  

В случай че допълнителното синхронно обучение в електронна среда за конкретния 

ученик е с продължителност, по-малка от 20 учебни часа, съответният приложим 

единичен разход се намалява пропорционално.  

Общата сума, възстановена на училището за проведеното допълнително синхронно 

обучение в електронна среда на ученици (която е произведение от броя на 

сертификатите и съответния единичен разход) следва да се използва за възнаграждения и 

осигурителни вноски за сметка на работодател за учителите провели обучението. За 

всеки проведен учебен час от учител се заплаща възнаграждение в размер на  15,00 

лв.   
Дейностите за организация и управление на проекта, финансирани на база отчетени 

разходи от училищата и РУО са както следва:  
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- възнаграждения и осигурителни вноски на УЕОУП, включен в 

изпълнението на дейности по проекта, както и плащания по договори на счетоводни 

фирми;  

 

На ръководителите на групи по дейност 2, 3 и 4 се заплаща възнаграждение 

за проведено обучение на ученик/педагогически специалист/родител/медиатор и 

издаден сертификат.  

На учителите, провеждащи обучение по дейност 5 се заплаща 

възнаграждение на проведен учебен час.  

  

Чл. (17б)  На екипа за организация и управление в институцията (ЕОУИ) по проект 

BG05M20P001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование", Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 2020се полага заплащане в резмер 

на 10% от преките разходи по проекта, както следва: 

На основание Заповед РД-09-428/17.02.2021 г. на Министъра на МОН  

1. За  Координатор „Организация и управление“-4 % 

2.  За координатор „Изпълнение на дейностите”-3 % 

3.  За пециалист „Техническо и финансово изпълнение”-3 %  

     

             Чл.18а(1) В зависимост от постигнатите годишни резултати, педагогическият 

персонал се стимулира с допълнително трудово възнаграждение въз основа на оценяване, 

извършено по  показатели ( приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 на Наредба № 1 от 4 януари 

2010 г. за работните заплати в звената от системата на народната просвета) и критерии към 

тях, приети с решение на педагогическия съвет  на СУ „Иван Вазов“ - Бургас. 

          (2) Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от 

труда на всяко лице от педагогическия персонал, с изключение на директора, се определя 

в рамките на средствата по чл. 19, ал. 3 пропорционално на получения от него общ брой 

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

училището.   

             (3) Средствата за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда на педагогическия персонал се определят от директора, 

съобразно утвърдения бюджет в размер на минимум 4,5% от фонд работна заплата на 

учебното заведение и минимум 3% от годишните средства работни заплати на 

непедагогическия персонал, считано от 01.01.2021 година. 

                         (4)  Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от 

труда имат: 

- лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с 

учебното  заведение към края на съответната година и имат действително отработени при 
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същия работодател най-малко 7 месеца за учебната година без различните видове отпуски 

(платен, неплатен и поради трудова неработоспособност); 

- лицата, 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.  

Чл.18б( 1) Допълнително трудово възнаграждение за участие в образователния 

процес и в работата по възпитанието и развитието на учениците имат всички работещи по 

трудов договор в СУ „ Иван Вазов” гр. Бургас . 

(2) Допълнително трудово възнаграждение може да се получи три пъти годишно: 

      1. За деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

      2. За началото на учебната година. 

      3. За деня на народните будители – 1.11. 

(3) Размера на допълнителното трудово възнаграждение по т. 1.2.3.от предходната алинея 

е според възможностите на бюджета. 

(4) Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при отработени 

минимум месеци както следва: 

      1. За деня на българската просвета и култура  и на славянската писменост – четири 

месеца към 01.05. 

      2. За началото на учебната година – осем месеца към 01.09. 

      3.  За деня на народните будители – 1 месец 

 

(5) Когато отработеното време е по-малко от предвидените по-горе месеци, 

допълнителното възнаграждение се определя пропорционално на отработените дни. 

Отработеното време не може да бъде по-малко от един месец. 

(6) При определяне на отработеното време се включват всички ползвани законно 

установени платени отпуски, с изключение на времето през което лицето е в отпуск за 

отглеждане на малко дете на основание чл.163 и  чл.164 от КТ. 

(7) 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. 

(8) Разликата между утвърдените от Директора средства за работната заплата и фактически 

изплатените заплати, може да се ползва за еднократно допълнително материално 

стимулиране в края на годината. 

(9) По решение на директора при финансова възможност могат да се дават и допълнителни 

награди. 

Чл.18в(1) Други трудови възнаграждения по преценка на директора : 

                  1. За допълнително възложена работа. 

                  2. За личен принос по план-прием на учениците от 1 до 12 клас – еднократно. 

(2) Средствата по ал.1т.1 се определят както следва: 

                  1. За резултати от Държавни зрелостни изпити-еднократно: 

                   - 50 лв. за резултат съпоставим на национално ниво. 

                  2. За резултати от олимпиади, спортни състезания – еднократно: 

                   - до 20 лв. за класиране на областни състезания. 

                   - до 50 лв. за класиране на национално ниво. 

 (3) За личен принос по време на план-приема –до 50 лв.-еднократно  

 (4) Сроковете на допълнителните трудови възнаграждения се договарят с директора, но 

не по-късно от края на календарната година. 
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(5) 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 по Механизма за обхват се заплаща на действително осъществено посещение с 

придружаващ протокол - 10 лв.  

(6) За осъществяване на общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите 

на превенцията на обучителните затруднения и  консултации по учебни предмети, които 

се провеждат извън редовните учебни часове за ученици със системни пропуски по даден 

учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка слаб (2), или не са постигнали 

очакваните резултати, заложени като прагова стойност,  които срещат затруднения, 

индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни текущи оценки слаб (2) , 

за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа в рамките на учебната 

година, се предвиждат допълнителни консултации от 30 учебни часа, които могат да се 

провеждат и през времето на лятната ваканция и се заплащат като един лекторски час на 

стойност 9 лева. 

(7) Допълнително трудово възнаграждение за осъществяване  на дейностите за изследване 

за COVID-19 с бързи антигенни тестове се изплаща на ангажирания педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището за рамките на един календарен месец в размер на 

100 лева. 

Допълнителни трудови възнаграждения 

 

            Чл.18г(1) Работодателят има право да изплаща и други видове допълнителни 

трудови възнаграждения, които са учредени в настоящите ВПРЗ или са уговорени по 

индивидуалното трудово правоотношение./При реализирани финансови икономии / 

         (2) Допълнителните трудови възнаграждения се уговарят по размер в индивидуалния 

трудов договор или в допълнително споразумение към него. 

          (3) Не се изплащат допълнителни  възнаграждения  на лицата, на които са 

наложени дисциплинарни  наказания по КТ за времето,  за което тече наказанието и 

по преценка на ръководителя./допълнителни възнаграждения с непостоянен 

характер/ 

Чл.18д(1) На всеки работещ в СУ „Иван Вазов“ – Бургас на срочен или безсрочен 

трудов договор, в т.ч. и Директора на основание чл. 292 и чл. 293 от КТ се изплащат 

средства от фонд СБКО, като начина на разходване на средствата от фонда се определя на 

Общо събрание въз основа на действащ КТД.  

(2)  За правоимащ се счита работник или служител, който е работил не по-малко от 

един месец в учебното заведение. Възнаграждението има постоянен характер. 

Чл. 18 е (1) Учителите имат право да получават финансови средства от участието 

им в проекти, съгласно условията на проекта. 

 

    Чл.19 За провеждане на допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от десет 

учебни дни от училище поради заболяване, за консултиране на ученици, преминали на 

самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини по чл. 112, ал. 1, т. 1 от 

ЗПУО и при решение на Екипа за подкрепа за личностно развитие, и за провеждане на 

допълнително обучение по учебни предмети за компенсиране на липсата на 

взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в 

електронна среда при условията на чл.115а, ал. 4 от ЗПУО, се заплаща по 15 лв. за един 

проведен час.“ 
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Чл.20 За времето на провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в условията 

на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други 

случаи на непреодолими събития РАБОТОДОТЕЛИТЕ изплащат като допълнително 

трудово възнаграждение на провеждащите това обучение педагогически специалисти по 

30 лева месечно за компенсиране на разходите за консумативи.  

 

Чл.21 При договаряне размерите на допълнителните възнаграждения на директора се 

прилагат механизмите за определяне на размерите на педагогическия персонал, включени 

във вътрешните правила за работната заплата на училището. 

                

РАЗДЕЛ IV 

РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНИДИВИДУАЛНИТЕ 

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ 

 

            Чл.22 Размерът на работната заплата на учителите и служителите се определя по 

взаимно съгласие на страните в индивидуалния трудов договор или в допълнително 

трудово споразумение. 

              Правила за изменение на работните заплати по индивидуалното трудово 

правоотношение 

 

               Чл.23(1) Размерът на трудовите възнаграждения се променят при  всяка на 

стъпила промяна на Наредбата за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни 

работни заплати на персонала в средното образование: 

    (2)Размерът на основната месечна работна заплата на учителите се  

променя при: 

1. промяна на нормата задължителна преподавателска работа след утвърждаване на 

Образец №1: 

2. промяна на професионално-квалификационната степен, в случаите когато 

възнаграждението е елемент на основната работна заплата 

 

РАЗДЕЛ V 

РЕД ЗА СЪБИРАНЕ,ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, 

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ БРУТНИ И НЕТНИ 

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

                 Ред за изготвяне, събиране и съхранение на документите 

 

              Чл.24 Длъжностното и поименно щатно разписание се изготвя от ЗАС, съгласува 

се от счетоводителя и се представя на директора за утвърждаване в предвидените в заповед 

срокове.  

              Чл.25(1) Учителите и служителите, които са в отпуск поради настъпила временна 

неработоспособност са длъжни да представят болничния лист до два работни дни от 

издаването му на ЗАС, но са длъжни незабавно да уведомят ръководството на училището. 

                        (2) ЗАС описва всички болнични листове в регистър за болничните. 

               Чл. 26 Длъжностното и поименно щатно разписание се изготвя от ЗАС, съгласува 

се със счетоводителят и се представят на директора за утвърждаване в предвидените в 

заповед срокове.  
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                Чл.27 (1) ЗАС изготвя заповедите за разрешаване на отпуски въз основа на 

подадени лични молби от учители или служители и след писмено разрешение от 

директора. 

                          (2) ЗАС изготвя трудови договори въз основа на подадени молби, 

парафирани от директора на училището. 

 

                   Чл.28 В тридневен срок от промяната на работните заплати на персонала в 

средното образование и промяната на процента за придобит трудов стаж и професионален 

опит,ЗАС изготвя допълнителни трудови споразумения. 

 

                   Чл.29До 25-то число на месеца ЗАС и помощник директора по учебната част  

са длъжни да сравнят нанесените от учителите лекторски часове с действителното взетите. 

 

                     Обработване на документите 

 

                    Чл. 30 (1) На 30-то число на месеца на база всички събрани документи, 

касаещи трудовите правоотношения ЗАС изготвя ведомости за заплати. 

                     (2) Възнаграждение се начислява само срещу договор за назначаване и 

определена с трудовия договор или допълнително трудово споразумение работна заплата. 

(3)За изчисляване на брутните и нетни трудови възнаграждения ЗАС използва 

програмен продукт на фирма Икософт 2005 ООД гр.Бургас. 

 

                    Съхраняване на ведомостите за работна заплата 

 

                    Чл.31 Съгласно Закона за Държавния архивен фонд ведомостите за заплати се 

съхраняват в срок от 50 години в архива на училището. 

РАЗДЕЛ VIІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

                  Чл.32 Цялостният контрол за прилагането и спазването на ВПРЗ се възлага на 

счетоводителя. 

                  Чл.33 ВПРЗ се утвърждават със заповед на директора и  влизат в сила от   

01.01.2021 г. 

 

 

СИНДИКАТ”ОБРАЗОВАНИЕ” :             

 

 

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ: 

 

ДИРЕКТОР:  

 /Виктор Григоров/ 

                   


