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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ДЕЙНОСТ „ДЕТСКИ
ГРАДИНИ“ КЪМ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл. 1 . Вътрешните правила за организация на работната заплата са част от общата
правна уредба на трудовите отношения и се съдържат в разпоредбите на следните
подзаконови нормативни акта на Министерски съвет (МС): чл. 23 от Наредбата за
договаряне на РЗ (съкр. НДЗР - обн. ДВ, бр. 55 от 1991 г .) и чл. 22 от Наредбата за
структурата и организацията на РЗ (съкр. НСОРЗ- обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г ., поел.
изм. в ДВ, бр. 66 от 24 07.2020 г .), и Проект на Наредба 4 за нормиране и заплащане
на труда е еднакъв предмет на регулиране и с различен обем на съдържание.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 2. Предмет на уреждане във вътрешните правила на РЗ е организацията на РЗ,
включваща въпроси относно средствата, които се отделят от РЗ на работниците и
служителите в детските градини (ДГ) и тяхното разпределение между педагогическите
специалисти и непедагогическия персонал според техните длъжностни нива и приноса
им в осъществяване дейността на учебното звено.

III. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА
РАБОТНА ЗАПЛАТА:
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Чл. 3. Спазване на законите и нормативните уредби в страната при формирането на
индивидуална РЗ на педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ДГ в
Община Благоевград.

Чл. 4. Мотивиране на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за
ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения и постигането на целите
в развитието на образованието;

Чл. 5. Спазване принципите на договаряне: работодател - изпълнител.

IV. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл.6. Вътрешните правила за РЗ са разработени на основание:
- Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
- Проект на Наредба 4/20.04.2017 г . за нормиране и заплащане на труда и изм. и

доп.кьм нея;
- Колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и

училищното образование;
- Нормативни актове, уреждащи въпросите, свързани с РЗ;
- Закон за държавния бюджет 2022 г .;
- Закон за бюджета на ДЦО за 2022 г .;
- ПМС 31/17.03. 2022 г . за изпълнение на ДБ на РБ за 2022 г .;- ПМС 37 на МС от 24.03.2022 г . за определяне размера на минималната работна

заплата за страната в сила от 01.04.2022 г .;
Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, приета с ПМС 219/05.09.2017 г . и изм. и доп. към
нея.

Чл. 7.С настоящите правила се определят :
7.1. Общите приложения за организация на РЗ;
7.2. Условията, редът и начините за формиране на средства за РЗ;
7.3. Условията и реда за определяне и изменение на основните месечни работни
заплати;
7.4. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното
получаване;
7.5. Целеви награди и други плащания с еднократен характер;
7.6. Възнагражденията за платен годишен отпуск и обезщетения;
7.7 Ред и начини за изплащане на РЗ.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА
ЗАПЛАТА

Чл.8. Средствата за работна заплата се определят общо и се разпределят по видове
персонал, както следва:
8.1. Педагогически специалисти:
8.1.1. Директор, учител, педагог , логопед;
8.2. Административен и обслужващ персонал:
8.2.1. ЗАС, домакин;



8.2.2. Персонал, зает с поддръжката, почистването и обслужването на детското
заведение.

Чл. 9. ( 1 ) Средствата за РЗ се формират от Общата субсидия за делегираните от
държавата дейности чрез Община Благоевград.
(2) Средствата за РЗ за съответен период се използват за изплащане на:
2.1. Основни месечни заплати по трудов договор- увеличение на възнагражденията
на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, считано от
01.04.2022 г .;
2.2. Допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда (КТ) и
други нормативни актове;
2.3. Възнаграждения за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащане от
средствата за РЗ;
2.4. Други допълнителни възнаграждения, уговорени в тези правила;
2.5. Обезщетения по КТД и предвидени КТД;
2.6. Парични награди за персонал ДГ: за 24. май; за 15. септември и 25. декември;
2.7. Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати.

VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 10. MP3 е равна на MP3 за страната и се гарантира при добросъвестно изпълнение на
задълженията. Тя не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на
работодателя.

Чл. 11 . ОМРЗ е възнаграждение за изпълнението на определени трудови задачи,
определени в длъжностните характеристики на всеки служител.

Чл. 12. Средно дневният размер на ОМРЗ се изчислява, като индивидуалната ОМРЗ на
лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

Чл. 13. (1 ) Механизмите за определяне на ОМРЗ на педагогическите специалисти и на
непедагогическия персонал се договарят в КТД и се включват във вътрешните правила
за РЗ на ДГ.
(2) Представителите на синдикалните организации и на работодателските такива
участват в преговорите и в окончателното приемане на настоящите вътрешни правила за
РЗ по ал. 1, за което първостепенният разпоредител с бюджет задължително ги поканва.

Чл. 14. Механизъм за определяне заплатите на педагогическия персонал:
14.1. Размерите ОМРЗ за учители с виеше образование -
квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и заемащи длъжността „учител“,
„старши учител“ и „главен учител“, и се определят в размер, както следва:

образователно-

Педагогнчески специалисти ОМРЗ 01.04.2022 г.
Учител, логопед, психолог , педагогически
съветник, ресурсен учител

1 415,00 лв.



1 460,00 лв. под 20 г .;
1 480,00 лв. над 20 г .

Старши учител с педагогически стаж до 20
г . и логопед е педагогически стаж от 10 до
20 г .

1 535,00 лв.Главен учител

14.2. За придобита професионално-квалификационна степен се заплаща допълнителна
сума в следните размери:

- за V ПКС-30,00 лв.
- за IV ПКС-35,00 лв.
- за III ПКС-55,00 лв.
- за II ПКС-75,00 лв.
- за I ПКС-95,00 лв.

Чл. 15. Механизъм за определяне на заплатите на непедагогическия персонал.
15.1 .Длъжности, за които се изисква квалификация-административен персонал,
готвач, пом. готвач и огняр;

- административен персонал (ЗАС, домакин)-905,00 лв.
- готвач-868,00 лв.
- помощник-готвач-830,00 лв.
- огняр- РВС-830,00 лв.
- помощник-възпитател е придобита квалификация-830,00 лв.

15.2. Длъжности, за които не се изисква квалификация - помощник-възпитател иработници;
- помощник-възпитател-790,00 лв.
- работник-710,00 лв.

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ

Чл. 16. (1) Основна месечна заплата на педагогическия персонал е възнаграждение заизпълнение на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи
за длъжността, в съответствие е уговорената в индивидуалния трудов договор
продължителност на работното време.
(2) Размерът на индивидуалната основна месечна работна заплата за длъжността„учител“, „старши учител“, „главен учител“ и „логопед“ при нормална
продължителност на работното време се договаря в размер не по-нисък от определенатав чл. 14.1., по длъжностни нива.
(3) Размерът на БМРЗ за длъжностите „учител“, „старши-учител“ и „главен учител“ сеопределя в зависимост от нормата преподавателска работа, по-висока личнаквалификация, времето, признато за стаж по специалността и допълнителните трудовивъзнаграждения, определени е настоящите правила.

VIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 17. Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, работещи потрудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение, както следва:
1. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер не по-малко от 1% отОМРЗ за всяка година прослужено време.
2. Гарантира се запазването на размерите на допълнителното възнаграждение за



трудов стаж и професионален опит на досегашните работни заплати на персонала,
работещ в същото детско заведение.

3. Новоназначените учители имат право да получават процент за придобит стаж и
професионален опит за време, само ако са изпълнявали същата, сходна или със същия
характер работа, длъжност или професия:
3.1. За сходна или със същия характер работа се определя:

3.1.1. За педагогическите специалисти - директор, учител, логопед, ресурсен
учител, педагог , психолог , хореограф, корепетитор, педагогически съветник,
методист, както и други длъжности свързани с учебно-възпитателна и
организационно-методическа дейност в сферата на образованието.

3.1 .2. За непедагогическия персонал се гарантира процент за прослужено време,
независимо от предишния характер на работа и длъжност.

Допълнителното трудово възнаграждение по този член не се заплаща за минало време,
когато по причини, зависещи от работника или служителя, не са представени
своевременно съответните документи, удостоверяващи времето, което се зачита за
трудов стаж.

Когато несвоевременното определяне на допълнителното възнаграждение е по
причини на администрацията, то се заплаща и за минало време.

Времето, което се признава за трудов стаж, без да е съществувало трудово
правоотношение (случаите по чл. 354 от КТ) се зачита при определяне на
възнаграждението за придобит трудов стаж.

На учители, старши учители, логопеди, и музикални учители в ДГ, за
консултиране на родители и деца и водене на задължителната документация се заплаща
не по-малко от 25,00 лв. месечна за действително отработено време.

На учители, работещи с деца със специални образователни потребности, се
заплаща не по-малко от 30,00 лв. месечно за действително присъствие на детето и реално
отработено време съгласно заповед.

На помощник-възпитатели, работещи с деца със специални образователни
потребности, се заплаща не по-малко от 20,00 лв. месечно за действително присъствие на
детето и реално отработено време съгласно заповед.

4.

5.

6.

6.1 .

6.2.

Чл. 18. За работа в дните на официални празници (извънреден труд), се заплаща трудово
възнаграждение не по-малко от 100% от часовата РЗ, определена по трудов договор.

Чл. 19. ( 1 ) При възлагане на преподавателска норма на отсъстващ учител на
педагогически персонал се заплащат лекторски часове, както следва:

- за учител с виеше образование и образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“-9,35 лв.

- за учител притежаващ професионална квалификационна степен „учител“, но не
отговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност - не по-малко от
7,70 лв.

- за учител със средно образование-не по-малко от 6,93 лв.
(2) При вътрешно заместване на непедагогическия/административен персонал
работодателите заплащат допълнително трудово възнаграждение в размер на не по-
малко от 75% от ОМРЗ на замествания работник или служител, който освен своята
работа или дейност работи по вътрешно заместване при условия и ред на чл. 259 от КТ и
чл. 36, ал. 1 от КТД- при срок на заместване над 10 дни. Същото важи и при заместване
на директор от педагогически специалист.



Чл. 20. Право на безплатна храна дневно има непедагогическият персонал в детските
градини в размер на 2,50 лв. на ден, съгласно КТД.

Чл. 21 . За участие в екип за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст - за действителни (реални посещения, отразени в протоколи и
доклади), се заплаща допълнително възнаграждение, в размер не по-малко от 20,00 лв.,
съгласно заповед на директора.

Чл. 22. На работещите в детските градини третото плащане в края на бюджетната година
при наличие на финансови средства се увеличава съобразно наличните икономии и със
заповед на директора на ДГ по определени критерии в детското заведение, приети от
комисия.

Чл. 23. Педагогическите специалисти получават допълнително трудово възнаграждение
за постигнати резултати от труда през учебната година по ред и условия, определени в
Наредба 4/20.04.2017 г . за нормиране и заплащане на труда.
(1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от
труда през учебната година са включени единните разходни стандарти за едно дете и се
планират в рамките на бюджета на детското заведение в размер, не по-малък от 4,5 % и
не повече от 5 % от годишния размер на средствата за работна заплата.
(2) Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда се изплаща
въз основа на оценяване, извършено по показатели и критерии към тях, приети е
решение на педагогическия съвет на детското заведение.
(3) Резултатите от труда на педагогическите специалисти се оценяват след
приключване на учебната година, но не по-късно от 1. октомври.
(4) Право на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда
имат лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с детското
заведение към края на учебната година и имат действително отработени при същия
работодател най-малко 124 работни дни (съгласно чл. 7 от Наредба 4 /20.04.2017 г .,)
за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск).
(5) Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия
персонал (с изключение на директора) се определя в рамките на определените средства
пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия
брой точки на педагогическия персонал в детското заведение.
(6) Правото на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда
имат и лица от педагогическия персонал, чието трудово правоотношение е прекратено
преди края на учебната година, но имат действително отработени (без различните видове
отпуск) най-малко 124 работни дни за учебната година при същия работодател, като
оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва за периода преди
прекратяването на трудовото им правоотношение.

Чл. 23а (1 ) Членовете на непедагогическия персонал получават допълнително трудово
възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година по ред и
условия, определени в Наредба 4/20.04.2017 г . за нормиране и заплащане на труда.
(2) Оценяването на постигнатите резултати от труда на непедагогическия персонал в
детски градини с до 10 броя непедагогически персонал се извършва от директора, а при
и над 10 броя-от комисия, като председателят, членовете и техният брой се определят с
решение на общото събрание. Оценяването на постигнатите резултати от труда на
членовете на комисията се извършва от директора.
(3) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от



труда през учебната година на непедагогическия персонал са включени в стандартите за
едно дете или ученик и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер
не по-малко от 2,5% и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за работни
заплати на непедагогическите специалисти.
(4) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат
членове на непедагогическия персонал в детските градини, които са в трудови
правоотношения с детската градина към края на учебната година и имат действително
отработени при същия работодател най-малко 152 дни за учебната година, за която се
отнася оценяването (без различните видове отпуск).
(5) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат и
членове на непедагогическия персонал в детските градини, чието трудово
правоотношение е прекратено с детската градина преди края на учебната година, но има
действително отработени (без различните видове отпуск) дните по ал. 4 за учебната
година при същия работодател. Оценяването на резултатите от труда за тези лица се
извършва за периода преди прекратяване на трудовото правоотношение, а размерът на
допълнителното им възнаграждение се изплаща като дължима сума за изминал период
от време.
Чл. 24. Работодателят изплаща еднократни допълнителни възнаграждения в рамките на
три плащания, в това число за 24. май диференцирано, както следва: 300,00 лева за
педагогически персонал и 200 лева за непедагогически персонал, за 15. септември
диференцирано както следва: 200,00 лв. за педагогически персонал и 150 лв. за
непедагогически персонал, и за 25. декември - не по-малко от 150,00 лв., като ПРБ се
задължава да покани социалните партньори в периода от 01. - 05.12. 2022 г . за
разпределението на реализираните икономии.
Чл. 24а. Целеви средства за работа с уязвими групи се изплащат съобразно правилата,
приети в съответната детската градина.

Чл. 25. СБКО се начислява в размер на 3% от ОМРЗ и се изплаща ежемесечно
съобразно решенията на общите събрания.

Чл. 26. (1) Средства за работно и представително облекло се полага на служител или
педагогически специалисти при постъпването му на работа за следващия период.
(2) Работниците, които работят с договор за заместване на отсъстващ служител имат
право на работно облекло, в случай на заместване над 3 месеца.
(3) Ако работникът е замествал последователно в няколко детски градини без
прекъсване на трудовия стаж, в края на бюджетната година му се изплащат средствата за
полагащото му се представително или работно облекло.

IX. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

Чл. 27. (1) Средствата за РЗ се изплащат два пъти в месеца:
- аванс - до 15. число на съответния месец
- работна заплата - до 30. число.

(2) Изплащането на допълнителни възнаграждения с променлив характер (лекторски,
извънреден труд и др.), се извършва в месеца, за който са положени.
(3) Изплащането на обезщетения при напускане и пенсиониране се извършва с
последното трудово възнаграждение или осигуряване на средства от НП на МОН.



X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Настоящите вътрешни правила са разработени на основание на 107м от Кодекса
на труда, чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за структура и организация на работната заплата и
чл. 18, ал. 1 от Наредба 4 от 20.04.2017 г . за нормиране и заплащане на труда.

Чл. 29. Настоящите правила се договарят от Кмета на Община Благоевград, структури
на работодателите и Синдикатите и се утвърждават от работодателя, който ги свежда до
знанието на всички служители на Общо събрание на ДГ.

Чл. 30. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 01.04.2022 г . и важат до
настъпването на нормативни основания за тяхното изменение и/или допълнение и
промяна в ЕРС.

Чл. 31 . За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила
виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-
тежко наказание.
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