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СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Велинград 4600, ул. Юндола № 35 
тел: 0359/523 08        ел. поща: sou_svsv_km@abv.bg 

уеб адрес: www.soukim.com 

 

 

 

          УТВЪРЖДАВАМ: 

                                           ДИРЕКТОР……………..……… 

                                                       

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА  

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1. /1/ Настоящите вътрешни правила за работна заплата наричани по-нататък 

за краткост ,,правила”, уреждат формирането на работната заплата на работещите по 

трудово правоотношение в СУ,,Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велинград, наричано 

по-нататък училището, в съответствие с всички законови и подзаконови нормативни 

актове, уреждащи въпросите, свързани със структурата и организацията на работната 

заплата. 

 /2/ Правилата се утвърждават, допълват и изменят от директора на училището. 

 Чл.2. С настоящите правила се определят: 

  1.условията, редът и начините за формиране на средствата за работна 

заплата на служителите от училището; 

  2.условията и редът за определяне и изменение на основните месечни 

заплати; 

  3. видовете и размерите, редът и начинът за определяне и изменение на 

допълнителните възнаграждения и наградите, както и условията и критериите за 

тяхното получаване; 

  4.редът и начините за изчисляване на брутната месечна заплата. 

 Чл.3. Основна цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива 

организация на работната заплата да се мотивират служителите за ефектно изпълнение 

на преките им задължения за постигане целите и приоритетите на училището. 

 

II. ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

  

 Чл.4. /1/ Годишният размер на средствата за работната заплата на служителите в 

училището се формира в съответствие с реда, установен в постановления на МС за 

работната заплата в бюджетните организации за съответната календарна година с 

натрупване от началото на годината на основата на утвърдените от директора на 

училището численост на персонала и средни месечни брутни заплати на едно лице от 

персонала в съответствие с утвърдения бюджет за годината. 

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

работна заплата, то той се прилага от момента, определен в нормативния акт. 

 /3/ Средствата за работна заплата, определени по реда на ал.1 за съответния 

период, се ползват за определяне и изплащане на; 

  1.основни работни заплати; 
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  2.допълнителни и други трудови възнаграждения, определени с 

нормативен акт, с настоящите правила или индивидуален трудов договор; 

  3.допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени с 

нормативен акт или с настоящите правила. 

 /4/ Паричните награди или стойността на предметните награди се определя в 

рамките на средствата по ал.1. 

 /5/ В средсвата, определени за работна заплата, не се включват средствата, 

предвидени за работни заплати за служителите, с които е сключен трудов договор по 

реда на чл.114 от КТ, ПМС №66 от 1996г. за кадровото осигуряване на някои дейности 

в бюджетните организации, както и обезщетенията по чл.200, чл. 222 и чл.224 от 

Кодекса на труда. 

 /6/ Средсвата по ал.5 се осигуряват от училището, като се отчитат по разходен 

параграф ,,Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения” от ЕБК за 

съответната година. 

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ 

 

 Чл.5/1/ Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал 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. 

 /2/ Основната месечна работна заплата за длъжността ,, заместник-директор по 

учебната дейност” и „заместник-директор учебно творческа дейност“ се определя в 

зависимост от пълната норма за задължителна преподавателска работа за договореното 

време, като не може да бъде по-ниска от минималната основна работна заплата за 

длъжността ,, главен учител” . 

 /3/ Основната месечна работна заплата за длъжността ,, помощник-директор по 

административно-стопонската дейност” се определя с индивидуалния трудов договор, 

като не може да бъде по-ниска от минималната основна работна  заплата за длъжността 

,,главен учител”. 

 /4/ Основната месечна работна заплата на длъжностите от категории 

,,Педагогически специалисти с ръководни функции” и ,, Педагогически специалисти”, 

заемани от лица, притежаващи висше образование с придобита образователно-

квалификоционна степен ,,бакалавър” по чл.42, ал.1, т.1, буква ,,а” / професионален 

бакалавър по...”/ от Закона за висшето образование /ЗВО/, се договаря с директора на 

учулището в индивидуалния трудов договор. 

 /5/ Основната месечна работна заплата на лицата, на които индивидуалната 

норма преподавателска работа е под установената минимална норма задължителна 

преподавателска работа, се договаря с директора на училището в индивидуалния 

трудов договор. 

 /6/ Основната месечна работна заплата на лицата, които не отговарят на 

изискванията за заемане на учителско място, се договаря с директора на училището в 

индивидуалния трудов договор. 

 /7/ Индивидуалните размери на основните месечни заплати на педагогическия 

персонал при нормална продължителност на работното време по смисъла на чл.136 от 

Кодекса на труда и възложени не по-малко от минималните задължителни норми за 

преподавателска работа, определени в акт на МОН, не могат да бъдат по-ниски от 

минималните основни месечни заплати за заеманата длъжност, определени с 

нормативен акт. 
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 /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” по чл.42, ал.1, т.1, буква ,,а” / професионален 

бакалавър по...”/ от Закона за висшето образование /ЗВО/ или не отговаря на 

изискванията за заемане на длъжността; 

  2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под 

установената минимална норма задължителна преподавателска работа. 

 /9/ Индивидуалните размери на основните месечни заплати на служителите при 

непълно работно време се определят съобразно заеманат длъжност и пропорционално 

на законоостановеното работно време. 

 /10/ Индивидуалните размери на основните месечни заплати на 

непедагогическия персонал при нормална продължителност на работното време по 

смисъла на чл.136 от Кодекса на труда не могат да бъдат по-ниски от минималната 

работна заплата, установена за страната. 

 /11/ Индивидуалните размери на основните месечни заплати на 

непедагогическия персонал при непълно работно време се определят съобразно 

заеманата длъжност и пропорционално на законоостановеното работно време. 

 /12/ Индивидуалните основни заплати на служителите се договарят между 

директора и работещите по трудово правоотношение в рамките на бюджета за 

финансова година 

 /13/ Механизмът за определяне на основната работна заплата на директора на 

училището  се определя ежегодно със заповед на министъра на образованието и 

науката,  след съгласуване н представителните организации на работодателите в 

системата на народната просвета и Националното сдружение на общините  в Р 

България. 

 Чл.6. /1/ Измененията на основните месечни заплати на служителите се 

извършва при: 

  1.промяна на минималните основни месечни работни заплати по 

длъжности; 

  2.преминаване / преназначаване / на друга длъжност; 

  3.при промяна на средната брутна заплата на едно лице и средната брутна 

заплата с Постановление на МС, като увеличенията на индивидуалните основни 

месечни заплати се извършват при спазване на следните критерии: 

  -притежаване на високи професионални качества и умения, чрез 

ефективното прилагане на които в по-висока степен се допринася за постигане на 

целите на училището: 

  -изпълнение на приоритетните за училището цели 

  -инициативност и иновационни предложения. 

  -други случаи, предвидени в нормативен акт. 

 /2/ Увеличението на индивидуалната основна месечна заплата на директора на 

училището се утвърждава от началника на РУО- Пазарджик. 

 Чл.7. /1/ Определянето на нов размер на индивидуалната месечна заплата на 

служителите, извън случаите по чл.6, ал.1, т.1, може да се извърши само в рамките на 

средсвата за работна заплата на училището, формирани по реда на чл.4, ал.1, след 

отчитане на професионализма и личния принос на служителите за постигане на целите 

и приоритетите на училището. 

 /2/ Новият размер на основната месечна заплата на служителите се определя със 

заповед на директора на училището. 
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 /3/ На назначените по чл.70, ал.1 от Кодекса на труда служители, нов размер на 

индивидуалните основни месечни заплати може да се определя само след изтичане на 

уговорения срок на изпитание. 

 Чл.8. За незаетите длъжности се резервират средства за работни заплати в 

размери не по малки от минималната основна заплата за длъжността и 10 на сто за 

други установени допълнителни възнаграждения. 

 

IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ,  

ПАРИЧНИ ИЛИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ 

 

 Чл.9. /1/ Служителите имат право на допълнителни възнаграждения, както 

следва: 

1.за трудов стаж и професионален опит - допълнително месечно 

възнаграждение в размер на едно на сто от индивидуалната основна месечна 

заплата за всяка година, придобит трудов стаж и професионален опит. То се 

заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна 

продължителност на работното време само по основното трудово 

правоотношение. 

- Правото на получаване на това възнаграждение възниква при придобит 

трудов стаж и професионален опит за не по-малко от една година. При 

навършване на всяка следваща година процентът се променя, считано от месеца, 

следващ месеца на настъпване на събитието. 

- При определяне продължителността на трудовия стаж и на 

професионалния опит, за които се заплаща допълнително възнаграждение за 

придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за 

структурата  и организацията на работната заплата, изцяло се зачита 

придобитият трудов стаж до 01.07.2007г. по трудово правоотношение или от 

държавна служба. 

- При определяне продължителността на трудовия стаж и професионален 

опит, за които се изплаща допълнително месечно възнаграждение, се взема 

предвид и трудовият стаж на служителя, придобит в друго предприятие по 

смисъла на §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, 

сходна или със същия характер работа, длъжност или професия; 

- при назначаване на работници и служители в пенсионна възраст, се 

изплаща трудов стаж в размер на 20 %. 

2.за положен извънреден труд през почивните и празничните дни по 

размерите, установени в чл.262 от Кодекса на труда, изчислени върху 

индивидуалната основна заплата . Служителите, които ползват допълнителен 

платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден , не получават 

допълнително възнаграждение за положен извънреден труд през работните дни; 

3.за вътрешно заместване по чл.259 от Кодекса на труда; 

4.за допълнителен труд на основание чл.110 от Кодекса на труда; 

5.за по-висока лична квалификация / професионално-квалификационна 

степен | ПКС | /: 

- за V ПКС – 30.00 лв. 

- за IV ПКС – 35.00 лв. 

- за III ПКС – 50.00 лв. 

- за II ПКС – 70.00 лв. 

- за I ПКС – 90.00 лв. 
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6. за консултиране на родители и ученици и водене на документацията на 

съответната паралелка от класните ръководители – 46.00 лв. месечно и учители в 

ПДГ – 22,00 лв. месечно /за взет веднъж седмично учебен час, отразен в 

дневника и съобразен с предварително изготвен график, утвърден от директора/. 

В случаите, когато денят определен в графика съвпада с неучебен, празничен, 

ден или отпуск (за временна неработоспособност или друг краткосрочен) то 

дейностите по консултиране и водене на документацията се извършват в 

следващия първи работен ден на лицето. 

7. за учебен час над нормата за задължителна преподавателска работа на 

педагогическия персонал – 8.50 лв. 

8. за педагогическите специалисти извършващи допълнителна работа 

извън преките задължения, се заплаща допълнително като лекторски часове, 

както следва: 

8.1. размерите се определят според вида на оценяваната работа и 

етапа на обучение и не могат да бъдат по-малко от: 

8.1.1. за тестова писмена работа – 0,3 часа. 

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

8.1.3  за проверка на изпитни материали от външно оценяване и 

олимпиади – 0,2 часа. 

8.2. изпитване на един ученик във формите на индивидуално и 

самостоятелно обучение : председател на комисия – 0.3 час; член на 

комисия – 0.2 часа 

9. За участие в проекти, съобразно условията и финансирането по тях 

10. за участие в проект ,,BG 05M2OP001- 2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности ( „Твоят 

час“)- фаза I“, както следва: 

  - за ръководител на ИИД – до 12.00 лв. за действително отработен час по 

ИИД, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице; 

  - за лица осъществяващи организацията на дейностите по проекта на ниво 

училище: 

• Директор – 8.00 лв. на час, включващи осигуровките за сметка на 

осигуряваното лице; 

• Асистент/и оперативно изпълнение на проекта – 6.00 лв. на час, 

включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице; 

 

11.  Във връзка с изпълнение на дейности по Националната програма  „Без 

свободен час“, модул „Без свободен час в училище” – заместване на отсъстващи 

учители в училищата”, съгласно  правилата за координация и контрол на дейностите по 

мярката – утвърдени със Заповеди на Министъра на Министерство на образованието и 

науката.  

11.1. При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и 

здравето на учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ на 

отсъстващия учител, като при необходимост прави промяна на седмичното разписание 

чрез съгласуване с РУО. Включването на директора в мярката като заместващ се урежда 

чрез граждански договор между него и работодателя му . 

11.2. Педагогическият съвет на училището одобрява училищна програма за 

часовете,  които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на 

отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование.  

11.3. Спазване на т.3.2.10. Процедура за реализиране на мярката:  
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11.3.1. Учителят/възпитателят подава заявление за отпуск до директора на 

училището. 

11.3.2. Заявлението за отпуск на учителя/възпитателя по време на учебни 

занятия има допълнителен реквизит „заместващ учител/възпитател”. В реквизита се 

вписва името на заместващия учител и се подписва от него. 

11.3.3. Директорът на училището уведомява ежемесечно РУО за заместващите 

учители/възпитателя, с оглед постигане на по-ефективен контрол. 

11.3.4. Заместващият учител/възпитател е длъжен да вписва преподаденото 

учебно съдържание в дневника на съответния клас, ежедневно. Това задължение се 

вписва като условие в договора. 

11.3.5. След приключване на задълженията по договора заместващият 

учител/възпитател попълва справка-декларация по образец, изготвен от училището, в 

която отразява броя на взетите часове на отсъстващия титуляр. 

11.3.6. за един учебен час се изплаща по 10.50 лв., / с включени 

осигуровки/ за непътуващи учители  и  12,50 лв. /с включени осигуровки/ за 

пътуващи учители - Съгласно Инструкцията. 

 

12. за постигнати резултати от труда през учебната година. 

13. за официални празници и за началото на учебната година - три пъти 

годишно. 

14. при наличие на икономии в края на финасовата година, същите се 

разпределят на работниците/служителите до една основна работна заплата, като 

допълнително материално стимулиране. При непълни 12 месеца – 

пропорционално на отработените месеца. В отработенти месеци се включват 

отсъствията по чл. 155 и чл. 162 от КТ. Не се включват отсъствия по чл. 163 и 

чл. 164 от КТ.  

/2/ Допълнителните трудови възнаграждения по ал.1, т.1 и 5 са с постоянен 

характер. 

/3/ Допълнителните трудови възнаграждения по ал.1 т.6,7,8 и 9 се изплащат само 

през време на учебните занятия. 

/4/ Допълнителните възнаграждения за  официални празници и за 

началото на учебната година се изплащат три пъти в годината / м.май; 

м.септември и м.декември / в рамките на средствата за работна заплата, 

определени с годишния бюджет на училището, както следва: м.май – не по-

малко от 50% от основната работна заплата на работника/ служителя с действащ 

трудов догово към 01.05; м.септември  - не по-малко от 20% от основната 

работна заплата на работника/ служителя с действащ трудов тоговор към 01.09 и 

м. декември  - не по-малко от 30% от основната работна заплата на работника/ 

служителя с действащ трудов договор към 01.12. Когато няма пълните 

отработени месеци, се изчислюва пророционално на отработените месеци. В 

отработенти месеци се включват отсъствията по чл. 155 и чл. 162 от КТ. Не се 

включват отсъствия по чл. 163 и чл. 164 от КТ.  

  

/5/ Допълнителните възнаграждения по ал.4, не се изплащат на работници и 

служители с наложени дисциплинарни наказания до изтичане срока на наказанието или 

до предсрочното му заличаване. 

/6/ Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 6 се изплаща на класните 

ръководители за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън 

седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. 

/7/ Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалифика- 

ционна степен по ал. 1, т. 5 е с постоянен характер. 
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/8/ т. 1. Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от 

труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в училището, 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 15 октомври. 

3. Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда през учебната година на педагогическия персонал са включени в 

единните разходни стандарти за едно дете или ученик и се планират в рамките на 

бюджета на училището в размер на 4% от годишния размер на средствата за работни 

заплати. 

4. 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 7 месеца за учебната година, за 

която се отнася оценяването (без различните видове отпуск). 

5. Право на допълнително възнаграждание 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 7 месеца за 

учебната година при същия работодател.Оценяването на резултатите от труда за 

тези лица се извършва в срока по т.2 за периода преди прекратяване на 

трудовото правоотношение, а размерът на допълнителното им възнаграждение 

се определя по реда на т.13 и се изплаща като дължима сума за изминал период 

от време. 

6.Лицата, изпълняващи норма задължителна преподавателска работа и в 

друго училище, получават допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати от труда там, където е разкрито работното място. 

7. Оценяването на постигнатите резултати от труда в училището се 

извършва от комисия, председател на която е директорът. Броят на членовете и 

съставът на комисията се избират от педагогическия съвет. 

8. Оценяването на постигнатите резултати от труда на помощник-

директорите и на членовете на комисията се извършва от директора. 

9. Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез 

попълване на карта за всяко лице, съдържаща показателите за оценка и критериите към 

тях. 

10. Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията 

по т.7, съответно от директора - в случаите по т.8. 

11. С картата за оценка на резултатите от труда се запознава оценяванато 

лице, което се удостоверява с подписа му. 

12. Картата за оценка на резултатите от труда се съхранява в личното 

трудово досие на оценявания. 

13. Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от 

педагогическия персонал се определя в рамките на средствата по т.3 

пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка 

спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището. 

14. Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия 

персонал се определят със заповед на директора на училището. 
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15. Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати 

резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по 

т.14. 

/9/ Необходимите средства за допълнително трудово възнаграждение на 

персонала се осигуряват в рамките на делегирания бюджет на училището за 

съответната година. 

/10/ РАБОТОДАТЕЛЯТ  осигурява средства за представително облекло  на 

педагогическия персонал съгласно Наредба № 1/09.04.2012 год. за представително 

облекло и работно облекло на непедагогическия персонал, в съответствие с Наредбата 

за безплатното работно и униформено облекло, които се предоставят през месец януари 

на календарната година. 

/11/ На ръководителите на групи на Заниманията по интереси, съгласно 

Наредбата за приобщаващото образование и Наредба за финансиране на институциите 

в системата на предучилищно и училищно образование, да се изплаща по 9,00 лв. за 

деклариран час.  

/12/ Други трудови възнаграждения по преценка на директора. 

- за постигнати резултати в обучението и образованието на учениците от 

външен оценяващ. 

- За допълнително възложена работа. 

- За своевременно изпълнение на възложената задача. 

/13/ Педагогическият и непедагогическият персонал имат право на допълнително 

трудово възнаграждение за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на 

място в училище – 100 лв. месечно. Възнаграждението се изплаща за действително 

отработено време, пропорционално на броя тествания, през което лицето е изпълнявало 

съответните дейности.  

/14/.    

  

  

V.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ 

 

Чл.10. Брутните месечни работни заплати на служителите в училището 

включват: 

  1.основното възнаграждение за действително отработеното време през 

съответния месец; 

  2.полагащите се допълнителни трудови възнаграждения, регламентирани 

в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в други нормативни 

актове и в настоящите правила; 

  3. за вътрешно заместване по чл.259 от Кодекса на труда; 

  4. за допълнителен труд на основание чл.110 от Кодекса на труда; 

Чл.11 /1/ Среднодневният размер на основната заплата се изчислява, като 

индивидуалната основна месечна заплата на служителя се раздели на броя на работните 

дни през съответния месец. 

 /2/ Размерът на часовата работна заплата се изчислява, като среднодневната 

основна заплата за съответния месец се раздели на законоостановената 

продължителност на дневното работно време в часове 

 /3/ Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл.177 от Кодекса на 

труда се установява, като полученото трудово възнаграждение за последния календарен 

месец, предхождащ ползването на отпуска, през който служителят е отработил най-

малко 10 работни дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец 
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 /4/ при определен месечен размер на трудовото възнаграждение, установено по 

ал.3, среднодневното брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, 

получен от отношението между броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя 

на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът. 

 /5/ Когато към или след началната дата на платения отпуск на служителя е 

увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е 

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

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

на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудово 

правоотношение. 

 /6/ Когато по силата на норамативен акт на Министерския съвет или вътрешните 

правила от определената дата са увеличени работните заплати, но 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 на предишното брутно трудово възнаграждение, определени по 

трудово правоотношение. 

 /7/ Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл.228 

от Кодекса на труда е полученото от служителя брутно трудово възнаграждение за 

месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното 

обезщетение, или последното получено от служителя месечно брутно трудово 

възнаграждение. 

 /8/ когато служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово 

възнаграждение по чл.228 от Кодекса на труда се определя, като полученото 

среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за 

същия месец. 

 /9/ Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при 

изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при 

пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при 

възникване на съответното основание от размера на установената за страната 

минимална работна заплата. 

 

VI. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ 

 

Чл.12. Формираните съгласно ВПРЗ, месечни работни заплати, както и 

полагащите се съгласно закон, индивидуалния трудов договор, КТД и/или тези правила 

допълнителни трудови възнаграждания, се изплащат до 10-то число на месеца, следващ 

отработения месец. 

Чл. 13. Месечните индивидуални работни заплати, както и полагащите се 

съгласно чл. 13 допълнителни трудови възнаграждание са изплащат на 

учителя/служителя или работника само чрез превод по банковата/картовата му сметка. 

Чл. 14. При постъпване на работа всеки учител/служител или работник е длъжен 

да представи банковата/картовата си сметка, в противен случай касиера е длъжен до 

една седмица след датата на сключване на трудовия договор със съответното лице да 

открие банкова/картова сметка на лицето - служебно. 

Чл. 15. Трудови и други възнаграждания се изплащат в брой от касиера на 

училището само с изрична писмена заповед на директора на училището. 

 

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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 § 1. (1) Настоящите  правила са разработени на основание чл.5, ал.1 т.2 от  

ПМС №46 от 26.02.2009г.,  чл.37 от Кодекса на труда, чл. 22, ал.1 и 2  от Наредбата за 

структура и организация на работната заплата, приета с ПМС № 320 от 20.12.2018г. и 

Изменение на Наредба № 1/04. 01. 2010 г. за работните заплати на персонала в звената 

от системата на народната просвета и съответните й изменения, КТД от 11.06.2018г и 

анекс. 

 § 2. Настоящите правила влизат в сила от 12.09.2019 г. Те могат да бъдат 

изменяни и допълвани с отделна заповед от директора на училището и по реда на 

приемането им. 

 


