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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА за 2020 година 

 

 

 

 І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 Чл. 1. Вътрешните правила за работната заплата /ВПРЗ/ са основен нормативен 

документ на ПТГ  - град Самоков, регламентиращи реда и начина за определяне на 

индивидуалните месечни работни заплати.  

 Чл. 2. ВПРЗ са разработени на основание на: 

 Кодекса на труда,  

 Закона за изпълнение на държавния бюджет зна Р.България за 2020 г. 

 КТД за системата на народната просвета  от  юни 2020 г. 

 Анексите към КТД за системата на народната просвета от 2020 година 

 ПМС № 254 / 26.10.2009 г. за кариерно развитие на учителите. 

 Наредба за структурата  и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 от 

17.01.2007 г. и изменение и допълнение в ПМС № 241от 08.10.2007г. 

 Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 

34/28.04.2017 г., изм. и доп. Бр. 76/19.09.2017 г. и бр( 8 от 25.01.2019 г.). 

 Наредба за измение на Наредба № 1/ 04.01.2010 г. за Работните заплати на персонала 

в звената от системата на народната просвета – обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., 

изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г., изм. и доп. 

ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г.  

 Заповед № РД 09-385/31.03.2016 г. на Министъра на образованието и науката за 

утвърждаване на правила за определяне на работните заплати на директорите на 

общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2020 г., както и всички 

нормативни актове, уреждащи въпроси свързани с работната заплата. 

 Чл. 3. С ВПРЗ се определят: 

mailto:ptgsamokov@abv.bg
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/1/. Условията, редът и начините за формиране и използване на средствата за работна 

заплата, които може да се изплащат в ПТГ „Никола Вапцаров”. 

/2/. Условията и редът за определяне и изменение на основните месечни работни 

заплати; 

/3/. Видовете и размерите на допълнителните и други трудови възнаграждения, 

награди и обезщетения и условията за тяхното получаване; 

/4/. Редът и начините за изчисляване на брутната работна заплата и изплащане на 

полагащите се възнаграждения. 

Чл. 4. Основна цел на тези правила, е чрез законосъобразна и справедлива организация 

на работната заплата да се мотивират служителите в училището за ефективно изпълниние на 

трудовите задължения, постигане на високи резултати, стимул за квалификация и 

преквалификация. 

Чл. 5. Правилата се допълват, изменят и утвърждават от директора след обсъждане на 

механизмите за определяне на основните РЗ на работещите по трудово правоотношение с 

техните представители, в съответствие с приетата нормативна уредба. 

 

 

ІІ. ФОРМИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

 

 Чл. 6. Формиране на средствата за работна заплата 

 /1/. Годишният размер на средствата за работна заплата се определя въз основа на: 

 определената от директора на училището численост и структура на персонала  

 утвърдено от директора на училището поименно щатно разписание.  

 в рамките на утвърдения бюджет на училището, прилагащо системата на 

делигираните бюжети 

 конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати се договарят 

между служителя и директора  

 /2/. Ако в нормативен акт бъде предвиден друг ред за формиране на средствата за 

работна заплата, то той се прилага от момента на влизането му в сила. 

Чл. 7. Средствата за работна заплата установени по реда на раздел II, чл 6., се 

използват за определяне и изплащане на: 

- основни месечни работни заплати по трудов договор; 

- допълнителни трудови възнаграждения; 

- други възнаграждения по основен трудов договор или по договор за допълнителен 

труд, определени с нормативен акт или настоящите вътрешни правила;  

- парични награди или стойността на предметни награди, определени по реда на 

вътрешните правила /или финансиращия орган/ в рамките на средствата по ал. 1 на чл. 6. 
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Чл. 8. В средствата за работна заплата не се включват средствата за   обезщетения по 

чл. 220, чл. 222, чл. 224 от КТ. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ 

ЗАПЛАТИ 

 

Чл. 9. Минималната работна заплата не може да бъде по-ниска от минималната 

заплата  определена за страната – 610 лева. 

 Чл. 10. Размерите на основните месечни работни заплати се определят по длъжностни 

нива съгласно Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., изм. и доп. Бр. 76/19.09.2017 г. и бр 8 от 

25.01.2019 г.). 

          Минимални изисквания за заемане на длъжноста „ старши учител ”: 

          Висше образование, образователно – квалификационна степен – бакалавър или 

магистър. За учители по учебен предмет за професионална подготовка – професионална 

квалификация по специалноста от професионалното направление, съответстващо на 

професията, изучавана в съответното училище. 

/1/. Основната работна заплата за длъжността „Директор” – се определя със Заповед на 

министъра на образованието и науката на основание Заповед № РД 09-2908/18.11.2019 г. за 

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

държавните училища и обслужващи звена за 2020 г., като се отчитат броят на учениците в 

училището и видът на училището. Заплатата на директора е опредлена на 1940 лева. 

  Основната заплатата на пом. директора се определя на 1700 лева 

 /2/. Началните месечни заплати на педагогическия персонал  се договарят в размери не 

по-ниски от определените в приложение № 3 към чл.16 ал.1 на Наредба за изменение на 

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., 

изм. и доп. Бр. 76/19.09.2017 г. и бр 8 от 25.01.2019 г.) и КТД между Синдикалните 

организации и МОН от 01.06.2018 година по длъжностни нива като се отчитат: 

 Образование / образователно – квалификационна степен/ 

 Педагогически стаж 

 Изключения се допускат, когато педагогическият специалист е под нормата за 

преподавателска работа и с образователен ценз по-нисък от бакалавър или неотговарящ на 

изискванията за заемане на длъжността. При недостиг на часове индивидуалната месечна 

работна заплата се изчислява пропорционално  на възложените часове, ако недостига до 

норматив е по-голям от 20 часа. До 20 часа недостиг ОЗ не се намалява. 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9180
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9180
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9180
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/3/ Директорът договаря индивидуалните работни заплати, прилагайки договореностите 

в колективните трудови договори, приети на национално ниво и във вътрешните правила за 

работна заплата, като задължително отчита: 

 Заеманата учителска длъжност; 

 Професионалната квалификация, необходима за заемането на съответната длъжност; 

 Професионалният опит, придобит, на учителска или приравнена към нея длъжност. 

/4/. Основната месечна работна заплата на педагогическия персонал се определя на 

база стаж по специалността и педагогически стаж както следва: 

от 1 навършена   до 5 години           -    1085 лева месечно 

от 5 навършени  до 10 години         -    1200 лева месечно 

от 10 навършени до 15 години        -    1320 лева месечно 

от 15навършени до 20 години        -     1380 лева месечно 

над  20 навършени години             -      1440 лева месечно 

/5/. Основните работни заплати на педагогически персонал с придобита образователно-

квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а” („професионален 

бакалавър по....” / бившото полувисше образование/)  от ЗВО се определя на не по-ниска от 

86% от началната месечна работна заплата за висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен „магистър”,”бакалавър”. Основната РЗ за учител, неотговарящ на 

изискванията за аемане на длъжността се определя на не по-ниска от 85% от ОРЗ за магистър, 

бакалавър, отговарящ на изискванията. 

/6/.  Началните заплати на непедагогическият персонал при пълно работно време, не 

могат да бъдат по-ниски от МРЗ за страната.                      

/7/. Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал, 

при нормална продължителност на работното време се договарят  между тях и директора  в 

следните размери. 

За главен счетоводител – 1700 лева. 

За ЗАС – 1550 лева 

За останалия неквалифициран непедагогически персонал – 750 лева. 

Чл. 11. При увеличаване на работните заплати от определена дата, когато работникът/ 

служителят е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата за 

изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, към 

възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента увеличение на 

брутното трудово възнаграждение, определено по трудовото правоотношение. 

Чл. 12. Изменения на основните месечни работни заплати на работниците и 

служителите могат да се извършват с допълнително споразумение към основния трудов 

договор при спазване разпоредбите на чл. 118 и чл. 119 от КТ . 
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ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ И 

ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, НАГРАДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

 Чл. 13. /1/. Допълнителни и други трудови възнаграждения на персонала, зает в 

системата на  народната просвета  се определят  на основание: Наредба за изменение на 

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., 

изм. и доп. Бр. 76/19.09.2017 г. и бр 8 от 25.01.2019 г.), КТД за системата на народната 

просвета и включват: 

- за придобит трудов стаж и професионален опит – в размер на  1% от индивидуалната 

основна работна заплата за всяка година трудов стаж. Правото за получаване на това 

възнаграждение възниква при трудов стаж, не по-малък от една година. За работници, 

служители и учители, които са в заварено положение и работят в ПТГпо ОСУ се зачита целия 

трудов стаж до момента. За новоназначени се зачита трудовият им стаж както следва: 

- За педагогически специалисти – директор и учител - трудовият им стаж на 

педагогически длъжности или на стаж по специалността, по която преподават.  

- За длъжността главен счетоводител – трудовият им стаж като главен счетоводител, 

счетоводител, финансов контрольор, одитор.                                                                                                                           

- За длъжността - завеждащ административна служба - стажа като завеждащ 

административна служба, деловодител, секретар, счетоводител, личен състав. 

       -  За длъжността чистач - да се зачита целия трудов стаж. 

   - За длъжността пазач-портиер – да се зачита целият трудов стаж. 

        - За огняр - – да се зачита целият трудов стаж. 

 Взетите часове  извън задължителната норма преподавателска работа  на учителя са 

лекторски труд, за заместване на отсъстващ учител или възложени със заповед на директора 

на основание утвърден Списък – образец № 1 за учебната година. Възнаграждението за един 

лекторски час се определя не по-ниско от:  

 1. за учител с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен 

“магистър” или “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗВО – 8,50 лв. за един проведен 

час. 

2. За учител неотговарящ на изискванията за заемане на длъжността 7,20 лева 

3. за учител със средно образование – 5,50 лв. за един проведен час;  

  Действително взети лекторските часовете от учителите се изплащат      ежемесечно на 

основание заповед на директора след представяне на декларация за действително отработени 

лекторски часове. 

  4. Изплащане на лекторски часове над задължителната норма: 
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- Когато лекторските часове са по вътрешно заместване се изплащат  съобразно това, 

дали образованието на заместващия съответсва с изискванията за образователен ценз  за 

преподаване на съответния предмет. 

- За отговарящ на специалността с висше образование степен бакалавър и магистър   - 

8,50 лв. за един проведен час. 

-  За неотговарящ на специалността – 7,20 лв. за един проведен час. 

- Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа, се 

заплаща в размер на 8.50 лева за един проведен час. 

-  Когато при работа по проекти  има специална инструкции, заплащането се 

съобразява с тях. 

- На класен ръководител за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация на съответната паралелка – 42 лв. месечно, изплатими само в учебно 

време, след провеждане на часовете по график, утвърден от директора и  подадена декларация, 

одобренаот директор или пом.директор. 

- За проверка на: 

 текстова писмена работа – 0,3 часа 

  тест с избираеми и /или свободни отговори – 0,1 часа 

- за изпитване на  един ученик във формите на задочно, индивидуално или 

самостоятелно обучение: 

 председател на комисия  - 0,3 лекторски часа 

 член на комисия  - 0,2 лекторски часа 

- За провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на 

професионална квалификация по специалност : 

 председател на комисията  - 8 лекторски часа 

 член на комисията   - 5 лекторски часа 

- за проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за 

придобиване на степен на професионална квалификация по специалност или професия,      за 

всеки преподавател – 0,5 лекторски часа. 

- за проверка на изпитни материали от външно оценяване, олимпиади – 

възнаграждение 1 лекторски час за 1 астрономичен час.    

Действително взети лекторските часовете от учителите се изплащат  ежемесечно на 

основание заповед на директора след представяне на декларация за действително отработени 

лекторски часове. 
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5. Допълнителното трудово възнаграждение за професионално-квалификационна  

степен, свързана с изпълняваната работа е с постоянен характер и се изплаща в следните 

размери: 

-    І-ва ПКС   –  110,00лв. 

-    ІІ-ра ПКС  –  100,00лв. 

-    ІІІ-та ПКС –  80,00лв. 

-    ІV-та ПКС –  60,00лв. 

-    V-та ПКС  –  40,00лв. 

6. За директор, класен ръководител и друг педагогически персонал, работещи със деца 

със специални образователни потребности – 42 лв. месечно за действително отработено 

време, през учебно време. 

            7. За допълнителни дейности на педагогическия и непедагогическия персонал за 

възложена допълнителна работа – по договореност с работодателя. 

 /2/. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 

година се изплаща на 

 Педагогическия персонал в училището въз основа на оценяване, извършено по 

показатели /приложение № 4  към чл. 24 ал. 1 от Наредба за изменение на Наредба № 4 от 

20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., изм. и доп. Бр. 

76/19.09.2017 г. и бр 8 от 25.01.2019 г.) и критерии към тях, приети с решение на 

педагогическия съвет. 

 Директора на училището въз основа на оценяване, извършено по показатели 

/приложение №5 чл. 25 към Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., изм. и доп. Бр. 76/19.09.2017 г. 

и бр 8 от 25.01.2019 г.)  и критерии към тях, определени от РИО. 

Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на 

учебната година не по-късно от 30 юни.  

 При определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда се спазва Наредба № 4 от 

20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., изм. и доп. Бр. 

76/19.09.2017 г. и бр 8 от 25.01.2019 г.). 

           На лицата, на които са наложени дисциплинарни наказания по чл.188 

т.2/предупреждение за уволнение/ и т.3/уволнение/ не се изплащат допълнителни 

възнаграждения по програмата за диференцираното заплащане. 

 /3/. Допълнително материално, еднократно възнаграждение и парични награди. 

3.1. Еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината (парични 

награди) се определя в зависимост от остатъка от ФРЗ, който не може да надхвърля 

еднократния размер на индивидуалната брутна месечна работна заплата, освен в случаите, 

когато по преценка на работодателя е определен друг размер действително отработеното 
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време /вкл. платен отпуск/. Отпускът по майчинство и неплатен отпуск не се считат за 

отработено време. Не се изплащат на лицата с дисциплинарно наказание по чл.188 т.2 – 

предупреждение за уволнение.  

 Общият размер на наградите, който може да получи работник или служител през 

годината, не може да надхвърля еднократния размер на брутна месечна работна заплата, 

освен в случаите, когато по преценка на работодателя е определен друг размер.                               

3.2. официални празници или за началото на учебната година може да се изплаща 

допълнително трудово възнаграждение в рамките на утвърдения бюджет и при наличие на 

финансови средства.  

3.3. За официални празници могат да се дават индивидуални награди на  

педагогическия и непедагогическия персонал показали по-високи трудови постижения. 

4. Лица ползвали неплатен отпуск над 30 работни дни, лица ползвали отпуск по 

майчинство през цялата календарна година не получават средства по т. 1 и т. 2 за 

неотработените дни. 

5. Допълнителните възнаграждения на заемащия длъжността директор се определят на 

основание Правила за определяне на работните заплати на директорите в ощинските и 

държавни училища и обслужващите звена за 2020 г. 

а/  За официални празници или за началото на учебната година – до три пъти годишно, 

от 0 до 2 пъти от средният размер на възнаграждението на щатния персонал, като годишната 

сума не може да надвишава 2400 лв. общо за календарната година. 

б/ Еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината в размер от 0 

до 2 пъти от средното възнаграждение за щатния персонал, но не повече от 1800 лв. 

/4/  На работниците и служителите се изплаща обезщетение в следния размер: 

1. на основание чл.222, ал.1  от КТ – брутното възнаграждение за срок от два месеца. 

2. на основание чл. 222, ал 3 от КТ – 10,5 брутни работни заплати, считано от 

01.01.2017 г., на педагогическия персонал и 8.5 брутни годишни заплати на непедагогическия 

персонал, които са работили при същия работодател през последните десет години от 

трудовия им стаж. 

Чл. 14. Годишните средства за квалификация се определят в размер не по-малък от 1 

на сто от годишните срадства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят 

за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, обсъждани на 

педагогически съвет и одобрени от директора. 

Чл. 15. Извънреден труд. 

/1/. Извънредният труд се заплаща съгласно Кодекса на труда и действащите 

нормативни актове в Република България. 
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V. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ 

 

Чл. 16. Брутните месечни заплати на работниците и служителите по разчетно - 

платежна ведомост включват: 

  -  Основно възнаграждение за действително отработено време през съответния месец; 

  -  Възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв; 

  - Полагащи се допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове 

или в тези правила. 

Чл. 17. Среднодневният размер на основната заплата се изчислява, като 

индивидуалната основна месечна заплата на работника или служителя се раздели на броя 

работни дни през съответния месец. 

Чл.  18. Часовият размер на основната заплата се изчислява, като среднодневната 

заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното 

работно време в часове. 

Чл. 19. Действително взетите лекторски часовете от учителите се изплащат 

ежемесечно на основание заповед на директора и по размери, определени с КТД за 

отрасъл”Средно образование” и настоящите ВПРЗ. 

Чл.   20. При полагане на  извънреден труд на служителите и работниците се изплаща 

увеличено възнаграждение, регламентирано от Кодекса на труда. 

Чл.  21. Работната заплата може да се изплаща по банков  път. На работниците и 

служителите в училището се издават фишове за начислените и изплатени трудови 

възнаграждения.  

Възнаграждението се изплаща два пъти месечно – аванс и заплата. 

Чл. 22. Обезщетения  

На работниците и служителите се изплаща обезщетение в следния размер: 

1. На основание чл.222, ал.1  от КТ – брутното възнаграждение за срок от два месеца. 

2. На основание чл. 222 ал. 3 от КТ на педагогическите специалисти, когато през последните 

10 години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за осигурителан стаж и 

възраст са работили в организация и звена на бюджетна издръжка в сферата на 

образованието  се изплаща брутно възнаграждение в размер на 10,5 брутни работни 

заплати. 

3. На основание чл. 222 ал. 3 от КТ на непедагогическите специалисти, когато през 

последните 10 години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за 

осигурителан стаж и възраст са работили са работили при един и същ работодател в 

сферата на образованието се изплаща брутно възнаграждение в размер на 8,5 брутни 

работни заплати. 
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 VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

  

Чл. 23 Средствата за фонд „Социално-битово и културно обслужване” в размер на 3 на 

сто от средствата за основната работна заплата на база отработени дни и се разпределят по 

равно на всички служители на основен трудов договор под формата на ваучери за храна; 

начислени като допълнителни възнаграждения; за екскурзии или за друга социална дейност 

по решение на Общото събрание.  

 Чл. 24. Средствата за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал 

главния счетоводител са  в размер не по-малко от 915 лв. 

 Чл. 25. На работниците и служителите се осигурява безплатно работно или 

униформено облекло в размер не по-малко от 915 лв. 

Педагогическите кадри получили средства по чл. 23 нямат право на облекло по чл. 24. 

 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.  Увеличението на индивидуалните месечни работни заплати се               

извършва при спазване на издадени нормативни актове. 

  §2.  Настоящите правила се приемат на основание Наредба за изменение на 

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ бр. 34/28.04.2017 г., 

изм. и доп. Бр. 76/19.09.2017 г. и бр 8 от 25.01.2019 г.). 

 §3.  Настоящите ВПРЗ влизат в сила от 01.01.2020 г. 

             §4.  Настоящите ВПРЗ могат да се актуализират при промяна на обстоятелствата с 

решение на ПС.        

 §5 Във връзка с участието на ПТГ „Никола Вапцаров” в проект „Твоят час” 

вътрешните правила се актуализират със следния текст: 

На учителите ръководители на извънкласни дейности, участващи по проект  

BG05M2OP001 – 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час) – фаза І“ се заплащат възнаграждения в размер на 12,00 лева за 

учебен час, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на 

осигуряваното лице.  

За ръководители, притежаващи професионален опит в съответната тематична област 

на извънкласна дейност до 3 години, размерът на часовата ставка е 8,00 лева за учебен час. 

Възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности се изплащат за 

отработен учебен час за изпълнение на дейностите по утвърдената  тематична програма, 

включващ продължителността на занятието и времето, свързано с неговата подготовка и 

организация. 
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Изплащането на възнагражденията на ръководителите се извършва периодично/ 

тримесечно, въз основа на одобрени отчети за отработените часове за  периода, но не повече 

от максималния брой часове, определени в тематичната програма на извънкласната дейност. 

Отчетите се изготвят от ръководителите, чрез информационната система на проекта по 

месеци, разпечатват се, подписват се и се предоставят за приемане на работата от директора 

на училището. 

За срока на проекта на директора и на счетоводителя, извършващ финансово-

счетоводно обслужване на училището, се изплаща допълнително възнаграждение за 

извършената работа по проекта. 

Средствата за възнаграждения и осигурителни  и здравноосигурителни  плащания  за 

сметка на работодател на директора и на счетоводителя на училището се  определят в 

зависимост от часовите ставки и максималния брой часове за съответната  позиция, 

определени с Приложения към Инструкция по проекта. 

Часовата ставка на директора се определя в размер на 8,00  лева за астрономичен час, 

включително осигурителните и здравноосигурителните вноски  за сметка на осигуряваното 

лице. Изплащането на възнаграждението на директора се извършва периодично/тримесечно, 

въз основа на одобрени отчети за отработените часове за  периода. 

Отчетът на директора на училището за отработените часове по проекта се приема и  

одобрява от началника на регионалното управление на образованието до  определения  

брой часове за съответната учебна година. 

Часовата ставка на счетоводителя на проекта е в размер на 7,20 лева за астрономичен 

час, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на 

осигуряваното лице. Изплащането на възнаграждение на счетоводителя, се извършва 

периодично/ тримесечно, въз основа на одобрени отчети за отработените часове за периода. 

За счетоводителите на трудово правоотношение с училището изплащането на  

възнаграждението по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията на Кодекса на  

труда за непрекъсната между дневна и между седмична почивка. 

Отчетът за отработените часове на счетоводителя, се  приема и одобрява от  директора 

на училището до определения брой часове  за съответната учебна година. 

§6 Във връзка с Постановление 289/12.12.2018 година за приобщаващо  

образование и формирането на клубове по интереси вътрешните правила се 

актуализират със следния текст: 

На учителите ръководители на извънкласни дейности, по интереси притежаващи 

професионален опит в съответната тематична област на извънкласна дейност над 3 години се 

заплащат възнаграждения в размер на 10,00 лева за учебен час, включително осигурителните 

и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице, съгласно т.16 б ал.1 и 2. 
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За ръководители, притежаващи професионален опит в съответната тематична област 

на извънкласна дейност до 3 години, размерът на часовата ставка е 8,00 лева за учебен час. 

Възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности се изплащат за 

отработен учебен час за изпълнение на дейностите по утвърдената  тематична програма, 

включващ продължителността на занятието и времето, свързано с неговата подготовка и 

организация. 

Изплащането на възнагражденията на ръководителите се извършва след приключване 

на заниманията в клуба. 

Отчетите се изготвят от ръководителите, се подписват и се предоставят за приемане на 

работата от директора на училището. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


