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Ново Към Чл.28 от ВПРОЗ се добавя ал.( 4)  При пълен норматив на преподавателска 

заетост  ИОМЗ се договарят в размер не по-нисък от определените в ПМС № 331 / 

26.11.2020г.,Наредба № 4 / МОН от 2017г. изм. и доп. 2021г..КТД Д-01-

197/17.08.2020г., Анекс  Д-01-342/ 07.12.2020г., Общински КТД / 19.03.2021г.за 

работните заплати на персонала,  в съответствие с изискванията за заемане на 

съответната длъжност, като се отчитат: 

- образование 

- професионално-квалификационна степен  

- педагогически стаж 

- кариерно развитие 

- заемана длъжност 

 

Ново Към Чл.28 от ВПРОЗ се добавя ал.( 5) на новоназначен непедагогическия персонал 

, който не е синдикален член, няма придобита квалификация за длъжността, при 

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

минималната работна заплата за страната,актуализирана с посоченият по-горе процент. 

 

Ново Към Чл.28 от ВПРОЗ се добавя ал.( 3) . На работниците и служителите, работещи 

по трудово правоотношение се заплащат допълнителни  трудови възнаграждения в 

съответствие с разпоредбите на КТ, Наредба № 4 / 20.04.2017г. за нормиране и заплащане 

на труда, изм. и доп. 2021г., Общ.КТД / 19.03.2021г.и настоящите ВПОРЗ : 

– за придобит трудов стаж и професионален опит; 

– за по-висока лична квалификация; 

- за водене на задължителна документация, за консултиране на родители; 

– за безплатна храна на правоимащите работници и служители; 

- за работа с деца със СОП на учители и помощник-възпитатели; 

- за неприсъствено педагогическо взаимодействие в електронна среда на учители  и 

директор ; 

  Ново Към Чл.37 ал. (3) от ВПРОЗ се добавя и непедагогическия персонал 

 

   Ново Чл. 38, ал.(1) се изменя както следва: 1) Средствата за допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическия 

персонал, с изключение на директора, са включени в единните разходни стандарти за едно 

дете и се планират в рамките на бюджета на детската градина, в размер от 4,2 до 5% от 

годишния размер на средствата за работни заплати на  педагогическия персонал 2021 г. 

       

 Ново Към Чл.39 ал. (1) от ВПРОЗ се добавя и непедагогическия персонал 

 

Ново Чл. 64, ал.(6) се изменя както следва: За положен учителски труд извън 

определената за длъжността преподавателска норма  заплащането е почасово и се 

включва в брутната заплата като допълнително възнаграждение /лекторски час/: 

- за учител с висше образование „магистър” или „бакалавър”- 8.50лв/час; 



           -за учител с висше образование  неотговарящ на изискването за заемане 

на  съответната длъжност - 7.00лв./час; 

-за учител със средно образование- 6.50лв./час. 

 

Ново Към Чл.64 от ВПРОЗ се добавя ал.( 7) за времето на провеждане на обучение 

от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, енергийни кризи, въведено 

извънредно положение, извънредна епидемична обстановка и други случаи на 

непреодилими събития, на педагогическите специалисти, провеждащи това обучение 

се изплащат на директор и учители по 30 лв. месечно за компенсиране разходите за 

консумативи.ю 

 

     Ново Към Чл.64 от ВПРОЗ се добавя ал.( 8)  Правото да ползват средствата по ал.7 

представят Доклад/ декларация за педагогическото взаимодействие в електронна 

среда, средствата, които са използвали, осъществени консултации с родители и деца 

за периода на дистанционна работа. 

 

 Ново Чл. 69, ал.(1) се изменя както следва: 

За по-висока лична квалификация  – „Професионално квалификационна степен” 

се заплаща допълнително възнаграждение към месечното трудово възнаграждение на 

лицата, притежаващи съответната степен и заемащи учителски длъжности: 

V ПКС -  35 лв.; 

ІV ПКС-  45 лв.; 

ІІІ ПКС –60лв.; 

ІІ  ПКС - 80 лв.; 

І   ПКС  -100 лв. 

 

Ново Създава се  

РАЗДЕЛ  XVII -  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДТВ ЗА ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

 

Чл.74. (1) Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през 

учебната година се изплаща на непедагогическия персонал в ДГ № 10 „Карамфилче“, въз 

основа на оценяване, извършено по критерии и показатели, приети на Общо 

събрание.(КТД /Д01-197/17.08.2020г.чл.33 ал.7) 

(2) Средствата за допълнителното трудово възнаграждение се планират в бюджета 

на ДГ № 10  „Карамфилче“ в размер не по-малко от 2,5% и не повече от 3,5% от годишния 

размер на средствата за работни заплати на непедагогическия персонал; 

(3) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат 

непедагогически персонал, които имат действително отработени при същия 

работотодател най-малко 124 / 186 дни през учебната година, за която се отнася 

оценяването; 

       (4) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда на 

непедагогическия персонал влиза в сила с изменение на Наредба № 4 / 2021г. 

Показатели и критерии към тях, приети на Общо събрани 



 

 

Приложение 1 се изменя както следва:  

 

                                                                                                                            Приложение 1 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  - УЧИТЕЛИ : 

 

Степен  в кариерно 

развитие и години 

професионален опит 

Висше 

образование 

„бакалавър" 

Висше 

образование 

„магистър” 

Педагогич. 

правоспо-

собност 

Висше 

образование с 

ПКС  

УЧИТЕЛ 

Професионален опит – от 

0 до 4 г. 

Отнася се и  за 

новоназначени учители 

без опит. 

ОРЗ- 1260 
МРЗ -1260 лв 

 

 

 

Детски   

учител 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

УЧИТЕЛ 

Професионален опит –  

от 5 до 10 г. 

ОРЗ - 1260 -.     МРЗ– 1260 

 

Детски 

учител 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

СТАРШИ УЧИТЕЛ                          

Отнася се  за учители с 

ОКС„професионален 

бакалавър” 

ОРЗ -1300 

 

МРЗ - 1300 

лв 

Детски 

учител 

 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

СТАРШИ УЧИТЕЛ                          

 

ОРЗ- 

1300 - 1320 

 МРЗ - 

1300лв.- 1320 

Детски 

учител 

 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

ЗАМЕСТНИК 

ДИРЕКТОР  УД 
ОРЗ - 1606 МРЗ - 1360 Учител 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

 

 



 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ  НА  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ,: 

Длъжност  

Висше 

образован

ие 

Средно или 

основно  

образование  

МРЗ за 

длъжността 

 

ОРЗ 

 

  

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  

/  0,5 бр. / 

 

 

Висше 

 
 

МРЗ х 140% 

 

 

 

 

774,00лв. 

ЗАВЕЖДАЩ 

административна служба 
  

Средно  

специално 

МРЗ х 130% 

 

. 

 

 

1164 - 1200лв. 

ПОМОЩНИК 

ВЪЗПИТАТЕЛ 
 

Средно/ 

основно   

МРЗ х 105 % 

 

 

       

 

780 лв. 

 
ПОМОЩНИК 

ВЪЗПИТАТЕЛ 
С придобита квалификация 

 
Средно/ 

основно   

МРЗх 110% 

. 

 

780 лв. 

ОГНЯР 

С квалификация 
 

Средно/ 

основно 
МРЗ х 110% 

 

738 лв. 

 /0,5 бр. – 370лв/ 

Длъжности, неизискващи 

квалификация 
  МРЗ х 105% 

     

      706 лв 

. 

/0,5 бр. – 353лв/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 



№ Критерии за оценка

Максимален 

брой точки

Общ  брой 

точки

1. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 20

1.1. Спазване на работното време 6

1.2. Рационално използване и уплътняване на работното време 7

1.3.

Своевременно и точно изпълнение на нарежданията на 

ръководителя 7

2. МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА 20

2.1. Интерес и ангажираност към изпълняваната работа 7

2.2.

Готовност за поемане на допълнителни отговорности извън обхвата 

на длъжността 7

2.3. Инициативност и активност при решаване на текущи проблеми 6

3. КАЧЕСТВО НА РАБОТА 24

3.1. Изпълнение на задълженията в пълен обем 6

3.2. Спазване на поставените срокове 6

3.3.

Положително отношение към екипната работа и умения за 

кооперативност 6

3.4. Качество на отчетените документи 6

4. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 24

4.1. Предвиждане на проблеми и адекватна реакция 6

4.2.

Самостоятелност и творчески подход при решаване на поставените 

задачи 6

4.3.

Познаване и прилагане на методиката на работа и нормативните 

изисквания 6

4.4.

Поддържане на професионална компетентност и адаптиране на 

съвременни методи и похвати 6

5. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 12

5.1.

Наличие и качество на комуникация с фактори на социална среда -  

родителите, персонал на детската градина, външни лица 6

5.2. Лоялност към работодателя и институцията 6

Общ брой точки: 100

Комисия: 

Директор:

ЗА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

                                                                    ДГ №10 "Карамфилче"

Длъжност:  гл. счетоводител

Име, презиме, фамилия: 

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 



 



                                                                 ДГ №10 "КАРАМФИЛЧЕ"

                                             КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ

                                                     ТРУДА НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

                                                                         УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Име, презиме, фамилия:

  Длъжност: "Помощник-възпитател"

      №                      ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ

1 Професионализъм 30

1.1.
Качествено изпълнение на дейностите, заложени в длъжностната 

характеристика 10

1.2. Наличие на документ за професионална подготовка 4

1.3.
Изпълнява отлично възложените трудови задачи и допринася активно за 

тяхната реализация 8

1.4.

Проявява инициатива и дава предложения за ефективна реализация на 

конкретни дейности 4

1.5. Допринася за опазване и обогатяване на материалната база 4

2 Обем на работата 10

2.1. Изпълнение на възложената работа в пълен обем 6  

2.2. Справяне с работата в определеното време 4

3 Качество на работата 10

3.1. Спазване на стандартите и технологичната дисциплина 5

3.2. Осъзнаване необходимостта от икономия на материали, енергия и труд 5

4 Трудова дисциплина 10

4.1. Отговорност при възлагането и изпълнението на служебни задачи 5

4.2.

Спазване на работното време, без закъснение и преждевременно напускане 

на работното място 2

4.3. Уплътняване на работното време 3

5 Активност и самостоятелност 20

5.1. Участие в комисии 5

5.2.

Подпомага дейността на учителя в основни и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействия 6

5,3 Натовареност на работното място 5

5.4. Лоялност към институцията и работодателя 4

6 Работа в екип ( група) 15

6.1.

Проявява дух на сътрудничество по отношение създаването на благоприятна 

работна атмосфера и изразява отношение на принадлежност към екипа на 

детската градина (група). 5

6.2. Оказване  помощ и съпричастност спрямо колеги 5

6.3.

Култура на поведение и качество на комуникацията с персонала на детската 

градина, децата, родителите и външни лица. 5

7 Саморазвитие 5

7,1

Стреми се към саморазвитие на способностите и уменията си, старае се да 

приложи в работата си резултатите от дейността на самоподготовката. 5

                                                                                                                   Общ брой точки 100

Комисия:

Максим.бр.

точки

Общ брой 

точки

 



 

№ Критерии за оценка        Оценка Общ брой

1. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 20

1.1. Спазване  на работното време 6

1.2. Рационално използване и уплътняване на работното време 7

1.3.

Своевременно и точно изпълнение на нарежданията на 

ръководителя 7

2. МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА 20

2.1. Интерес и ангажираност към изпълняваната работа 7

2.2.

Готовност за поемане на допълнителни отговорности извън 

обхвата на длъжността 6

2.3. Инициативност и активност при решаване на текущи проблеми 7

3. КАЧЕСТВО НА РАБОТА 24

3.1. Изпълнение на задълженията в пълен обем 6

3.2. Спазване на поставените срокове 6

3.3. Умения за  екипна работа и  кооперативност 6

3.4. Качество на отчетените документи 6

4. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 24

4.1. Предвиждане на проблеми и адекватна реакция 6

4.2.

Самостоятелност и творчески подход при решаване на 

поставените задачи 6

4.3.

Познаване и прилагане на методиката на работа и 

нормативните изисквания 6

4.4.

Поддържане на професионална компетентност и адаптиране 

на съвременни методи и похвати 6

5. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 6

5.1.

Наличие и качество на комуникация с фактори на социална 

среда - деца, родителите, персонал на детската градина, 

външни лица 6

5.2. Лоялност към работодателя и институцията

Общ брой точки: 100

Комисия: 

Директор:

ЗА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Име, презиме, фамилия:

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ  - ЗАС

 



1 

 

 

  ДЕТСКА  ГРАДИНА № 10 „КАРАМФИЛЧЕ” – гр. ВАРНА 
Гр. Варна ,ул. Карамфил № 13, тел./ факс 052 303 446 , GSM  0882567105, dg10karamfilche@abv.bg 

 

Утвърждавам! 

Директор:........................ 

 /С. Лефтерова/ 

 

Съгласувал: 

            Председател на СО 

              /Е. Пенева/ 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (ВПОРЗ) , ДРУГИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ, СБКО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И РАБОТНО И 

УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО  

 

    Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1 (1) Настоящите Вътрешни правила за организация на работната заплата уреждат 

организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в ДГ № 10 

”Карамфилче”и са изготвени в съответствие със: 

1. Кодекса на труда (КТ) – чл. 37; 

2. Закон за изпълнение на държавния бюджет; 

3. Наредба № 4 от 20.04.2017 за нормиране и заплащане на труда 

4. Колективния трудов договор (КТД от 2019г.); 

5. Нормативни актове, свързани с работната заплата и нейната организация. 

6. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини 

в Община Варна за 2020г. и настоящите ВПОРЗ. 

      (2) Правилата се допълват, изменят и утвърждават от директора в съответствие с действащата 

нормативна уредба и след обсъждане със СО в детската градина. 

Чл. 2. С настоящите правила се определят: 

1. Общите положения за организацията на работната заплата на педагогическия и 

непедагогическия персонал в детската градина. 

2. Условията, редът и начините за формиране на средствата за работна заплата. 

3. Условията и редът за определяне и изменение на основните месечни заплати. 

4. Видовете и размерите на допълнителните и други трудови възнаграждения и условията за 

тяхното получаване. 

5. Редът за събиране, обработване, съхраняване и използване на информация и документи, 

необходими за изчисляване на полагащите се брутни и нетни трудови възнаграждения. 

6. Редът и начинът за определяне на получаване на парични награди съобразно конкретните 

условия. 

7. Редът и начинът за изчисляване на брутната работна заплата. 

            8. Редът и начинът за определяне и получаване на парични награди съобразно конкретните 

условия. 

             9. Условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда на педагогическите специалисти 

mailto:dg10karamfilche@abv.bg
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           10. Условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда на педагогическите специалисти 

  РАЗДЕЛ III.  ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА  

Чл.3. Системата за заплащане на труда е повременна. 

Чл.4. (1) Работната заплата на педагогическия и непедагогическия персонал в детската 

градина се определя в съответствие със следните системи за заплащане на труда/ 

1. За педагогическите специалисти - повременна, в зависимост от годишната норма 

преподавателска заетост, определена със Списък-образец № 2 съгласно Наредба №4 от 2017г., за 

нормиране и заплащане на труда, длъжностната характеристика, други задължения, определени с 

индивидуалния трудов договор; 

2. За непедагогическия персонал – повременна, в зависимост от длъжностната 

характеристика, други задължения, определени с индивидуалния трудов договор. 

(2) В групата на педагогическите специалисти се включват следните длъжности: 

1. Педагогически специалисти с ръководни функции – директор, заместник – директор УД 

2. Педагогически специалисти  - учители и други 

 (3) В групата на непедагогическия персонал се включват следните длъжности:  

гл.счетоводител, завеждащ административна служба, помощник възпитатели, работник поддръжка, 

огняр и др. 

Чл. 5. Работните заплати се обработват и изчисляват с програмен продукт, разработен и 

подържан от оторизирана фирма  

Чл. 6 Тези вътрешни правила имат за цел: 

1. Чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивира 

колектива на детското заведение за ефективно изпълнение на поставените задачи; 

2. Да се постигне единство в подхода при определяне на индивидуалните месечни работни 

заплати и допълнителните трудови  възнаграждения на педагогическия и непедагогически персонал 

Чл.7. Постигането на целите по предходната алинея се осъществява чрез прилаганите системи 

на работна заплата, функциите и работните места, както и с прилагането на специфични за детското 

заведение политики за управление на персонала. 

 

РАЗДЕЛ ІІI. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ 

Чл.8. Формираните съгласно правилата месечни основни работни заплати, както и 

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

допълнителни трудови възнаграждения, се изплащат еднократно до 9 / девето/ число на следващия 

месец. 

Чл.9. Месечните индивидуални работни заплати, както и полагащите се допълнителни 

трудови възнаграждения, се изплащат  само по банков път по лична картова сметка  

Чл.10. При постъпване на работа всеки служител е длъжен да представи банковата/картовата 

си сметка на ЗАС. При липса на такава ЗАС е длъжен до една седмица от датата на сключване на 

трудовия договор със съответното лице да изисква откриването на банкова/картова сметка от лицето.  

 

РАЗДЕЛ IV. ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

Чл.11 (1) Директорът на детското заведение, прилагащо системата на делегираните бюджети, 

определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на персонала, съобразно 
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утвърдените разходи, като изготвя и утвърждава щатно разписание на длъжностите на персонала и 

поименно разписание на длъжностите и работните заплати. 

   (2) Длъжностното щатно разписание се утвърждава при изготвяне на Списък-Образец 2, 

при промяна числеността на персонала, при промяна на длъжност. 

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

на работната заплата и при смяна на служител. 

Чл.12. Годишният размер на средствата за работна заплата се формира с натрупване от 

началото на годината, на основата на утвърдената от първостепенния разпоредител с бюджетни 

кредити численост на персонала, средна брутна работна заплата на едно лице за съответния период, 

както и в зависимост от броя на децата и размера на тяхната издръжка. 

Чл.13. (1) Средствата за заплати на персонала и другите възнаграждения се включват в 

бюджетните разходи за делегираните от държавата дейности. 

 (2) Средствата за работна заплата се използват за определяне и изплащане на: 

2.1. Основните месечни работни заплати 

2.2. Допълнителни възнаграждения с: 

 Постоянен характер – за придобит трудов стаж и професионален опит, за 

професионално-квалификационна степен, ако не е включена като елемент в основната работна 

заплата и др.; 

 временен характер – изпълнение на учебни часове над минималната норма 

задължителна преподавателска работа, извънреден и нощен труд, за консултиране на родители и деца 

и водене на училищна документация; 

  възнаграждения за платен годишен отпуск или друг вид платен отпуск, заплащан 

от средствата за заплати, договорен с индивидуален трудов договор; 

 допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на 

педагогическите специалисти. 

(3) Ако в нормативен акт бъде предвиден друг ред за формиране на средствата за работна 

заплата, то той се прилага от момента, в който нормативния акт влиза в сила. 

(4) Разликата между формираните средства за работна заплата и фактически начислените и 

изплатени през годината може да се ползва за материално стимулиране в рамките на икономията на 

утвърдените средства за заплати в края на годината.  

 (5) При наличие на средства за допълнително материално стимулиране от 

направените реално икономии, в края на календарната година те се разпределят със заповед на 

директора по ред и начин определен от директора - за непедагогическия помощен персонал  до 60 %  

от ДТВ на педагогическия и административния   

(6) При финансова възможност и наличие на средства могат да се изплаща целево 

стимулиране, когато не е за сметка на социалните разходи както следва 

 За официални празници за образованието - 24 май, 15 септември или 1 ноември и по 

повод Коледа, за непедагогическия помощен персонал  до 60 %  от ДТВ на педагогическия и 

административния персонал 

                (7) При финансова възможност, наличие на средства, показани инициативност 

предприемчивост в процеса на раотата може  да се определя ндивидуално стимулиране на 

служителите от ДГ № 10 „Карамфилче“, независимо от заемата длъжност, без директор.  

(8) Еднократни допълнителни възнаграждения не получават лица с наложени 

дисциплинарни наказания до изтичане срока на наказанието 
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Чл.14. Размерът на средствата за работна заплата служи за база при определяне на вноските за 

сметка на работодателя за задължителното социално и здравно осигуряване, за учителски пенсионен 

фонд и допълнително пенсионно осигуряване за родените след 1960 г. 

Чл.15. Средствата за заплати на персонала се разпределят  по длъжностни нива : 

А. Педагогически персонал:  

1. Първо ниво – педагогически специалисти с ръководни функции: 

а) Директор; 

б) Заместник – директор УД 

2.Второ ниво – педагогически специалисти: 

а) Старши учител;  

в) Учител; 

г) Учител Музика 

Б. Непедагогически персонал: 

Административен персонал 

     –  главен счетоводител;  

     – ЗАС  

3. Помощно – обслужващ персонал: 

     -      помощник- възпитатели,  

-  огняр, 

-  работник поддръжка 

 

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 

Чл.16. (1) Учителските длъжности са: 

• Учител; 

• Старши учител; 

• Главен учител 

(2) Условия за заемане на длъжностите са посочени в Приложение 1 към чл. 10 на 

Наредба 15 от 22 юли 2019г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти в сила от 02.08.2019 г.: 

                1.Учител 

 Висше образование, образователно-квалификационна степен –  магистър, 

бакалавър , 

 Професионална квалификация – учител – ПУП ,ПУНУП 

2. . Старши учител  се заема от лица, които освен завършено висше образование и 

професионална квалификация : 

 заемат длъжността "учител"; 

 имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки 

преминат период на атестиране по чл. 49, ал. 5; 

 имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 

 (Ще влезе в сила от учебната 2021/2022 г.) имат оценка от последното 

атестиране не по-малко от "отговаря на изискванията"; 

 имат 10 години учителски стаж. 



5 

 

 

(3) Лицата по т.2 може да подадат заявление за заемане на длъжност "старши учител",  

независимо от учителския си стаж, ако: 

1. заемат длъжност "учител"; 

2. . имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни 

кредити по чл. 49, ал. 5 от Наредба №15/ 22.07.2019г.; 

3. . имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 

4. . (Ще влезе в сила от учебната 2021/2022г.) имат получена при последното 

атестиране оценка "изключително изпълнение" или оценка "надвишава изискванията". 

(4) Когато лице, заемащо длъжност "учител“, изпълни условията по т. 2 или 3 и подаде 

заявление за заемане на длъжност "старши учител", директорът извършва промяна в длъжностното 

разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността. 

(5) Лицата, заемащи длъжността «учител», се преназначават на длъжност «старши 

учител», ако отговарят на изискванията за заемането й и подадат заявление, че желаят да бъдат 

преназначени на длъжността. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи 

необходимите за заемане на длъжността образование, професионална квалификация и професионален 

опит. 

 

РАЗДЕЛ VI. НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Чл. 17.(1) Нормите за преподавателска работа представляват броя на часовете за работа с 

деца, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в 

трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда. 

(2) Нормите за преподавателска работа за детските учители и педагогическите 

съветници се отчитат в астраномически часове, като учителите в детската градина в обедните часове 

може да работят едновременно до два часа. 

(3) Изпълнението на нормата за преподавателска работа е част от трудовите 

задължения на педагогическия персонал, които включват: 

1.  Педагогически съвети; 

2. Квалификационни форми; 

3.  Работа с родители; 

4. Участие в празници и развлечения, екскурзии и др.; 

5.  Предварителна подготовка за педагогическите ситуации; 

6.  Попълване на задължителна документация; 

7.  Участие в комисии в детската градина и извън нея; 

8.  Участие в обновяване на жизнената среда в групата и детското заведение и друго. 

 

РАЗДЕЛ VІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНАТА СИСТЕМА НА ВПОРЗ 

Чл. 18. Нормативните разпоредби в сферата на заплащането се конкретизират с оглед 

условията и целите на детската градина, както и на основата на клаузите от колективния трудов 

договор (на детската градина, на бранша), касаещи работните заплати и стимулирането на 

работещите: 

– създаване на стимули и предпоставки за повишаване ефективността на обучение в детската 

градина; 

– стимулиране усъвършенстването на организацията на труда, обучението и управлението; 
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– повишаване качеството на образование при повишаване квалификацията на учителите и 

непедагогическия персонал при оптимално използване на средствата от бюджета, определени за 

целта; 

– поддържане на висока конкурентоспособност на детската градина. 

     Чл. 19. При формиране на индивидуалната РЗ на педагогическия и непедагогически персонал 

се спазват законовите и нормативните уредби в страната. 

– Педагогическият и непедагогически персонал се мотивира за ефективно и качествено 

изпълнение на служебните задължения и постигането на целите в развитието на образованието. 

– Спазват се принципите на договаряне: работодател–изпълнител. 

      Чл. 20. Постигането на целите се осъществява чрез прилаганите системи на работната заплата, 

функциите и работните места, както и с прилагането на специфичните за детската градина политики 

за управление на персонала. 

      Чл. 21. Нормативните актове, договореностите по работната заплата от КТД, в т.ч. на 

отраслово/браншово равнище, които не са конкретизирани в тези правила, се прилагат директно. 

 

РАЗДЕЛ VIII.ОСНОВНА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

Чл.22. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово 

правоотношение не може да бъде по нисък от минималния размер на основната месечна заплата за 

заеманата длъжност, определена с Наредба за нормиране и заплащане на труда, КТД  

 (2) При договаряне на индивидуалните работни заплати, директорът отчита: 

1. заеманата учителска длъжност; 

2. професионалната квалификация, необходима за заеманата длъжност; 

3. професионалния опит, придобит на учителска, възпитателска или приравнена към тях 

длъжност. 

(3) Месечната основна работна заплата на педагогическите специалисти е 

възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и на другите трудови 

задължения, присъщи за длъжността, в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор 

продължителност 

(4) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява, като индивидуалната 

основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец. 

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

педагогическите специалисти се допускат, когато индивидуалната норма преподавателска работа на 

лицето е под минималната норма преподавателска работа, определена в приложение № 1 към чл. 4, 

ал. 11 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда. 

 

 

РАЗДЕЛ IX. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (ОРЗ) 

 

        Чл.23. Годишният размер на средствата за работна заплата се формира с натрупване, от началото 

на годината, на основата на разчетената с бюджета численост на персонала и средни месечни брутни 

заплати на едно лице от персонала, за съответния период. Индивидуалната работна заплата на всеки 

учител,  старши учител и  главен учител, е функция от неговия образователен ценз, квалификация, 

стаж по специалността, кариерно развитие. 
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        Чл.24. Средствата за работна заплата, за съответен период, се използват за определяне и 

изплащане на: 

1. Основни месечни заплати по трудов договор; 

2. Допълнителни трудови възнаграждения по:  

– Наредба № 4 – за придобит трудов стаж и професионален опит; за работа през дните 

на официалните празници и дните на седмичната почивка, които не са в графика на работното време; 

за ползване в работата на по-висока лична квалификация (образователна и научна степен, 

професионално-квалификационна степен); за работа при тежки или утежнени условия на труд, 

безплатна храна 

             – Кодекса на труда, други нормативни актове, колективен трудов договор и/или 

определените с тези правила. 

3. Възнаграждения за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от средствата 

за заплати. 

4. Обезщетения по Кодекса на труда, КТД. 

Размерите на основните работни заплати в детската градина се определят в съответствие с 

изискванията за заемане на съответната длъжност, като се отчитат: 

– образованието; 

– педагогическата квалификационна степен (само за учителите); 

– педагогическия стаж (само за учителите). 

        Чл.25. Началната основна месечна работна заплата на лицата, които не отговарят на 

изискванията за заемане на учителско място, се определя в процент към основната месечна работна 

заплата за „учител“ с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър“ или „бакалавър“ за съответната професионално-квалификационна степен (или без ПКС), 

както следва  

Чл.26 (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на лицата от непедагогическия 

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

минималната работна заплата за страната. 

(2) За синдикални членове размерът на работната заплата на непедагогическия персонал е в 

съответствие КТД – общински, отраслов, чиито разпоредби се прилагат при финансова възможност.  

          Чл. 27. (1) Индивидуалните основни работни заплати на персонала, в системата на 

народната просвета, договорени до влизане в сила на тези правила, не се намаляват. 

                      (2) Средствата за увеличението на работните заплати за длъжностите по  

ал. 2 са включени в единните разходни стандарти за едно дете и се планират като елемент на 

средствата за работна заплата в рамките на бюджета на детската градина. 

 Чл.28. (1) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати се договарят 

между работодателя и работещите по трудово правоотношение, в рамките на утвърдените от 

първостепенния разпоредител с бюджетни средства за работни заплати и се определят в 

индивидуалния трудов договор като се отчита 

• Сложността на труда (характеристика на задачите, обвързана с необходимото 

образование, квалификация, обем, творчество, старание при изпълнение на задълженията, 

инициативност, съвместяване на функции.) 

• Отговорност на труда (за трудовия процес, за вземане на решения, за поемане на 

допълнителни ангажименти, съвместяване на длъжности, за материална и /или финансова 

отговорност); 
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• Имуществена отговорност по КТ; 

• Тежест на труда (принудителна работна поза и ритъм на работа, натовареност на 

групата с деца, потенциални стресови ситуации) 

• Параметри на работната среда  

(2) Индивидуалната работна заплата на всеки учител е функция от неговия образователен 

ценз, квалификация, стаж по специалността, кариерно развитие. 

(3) Новоназначени учители на щатна бройка с професионален опит и със срок на изпитание 

се назначават като учители, с ОРЗ съгласно Приложение №1. В тези случаи, след доказани 

професионални качества или след изтичане на изпитателен срок, се прави нова оценка на 

фактическите качества, способности и опит в съответствие с изискванията по длъжностна 

характеристика на съответната длъжност, работно място. 

 Чл.29. Изменението на утвърдените основните заплати се извършва при:  

1.  промяна с нормативен акт 

2. преназначаване на друга длъжност, свързана с кариерното развитие, поемане на 

допълнителна отговорност, регламентирана в длъжностната характеристика; увеличаване обема на 

работа, провеждане на ефективен образователен процес . 

3. при промяна на образователната степен на служителя, ако заеманата длъжност го 

изисква – удостоверена чрез необходимите документи – уверение, диплом /оригинал и копие/от 

месеца ,следващ месеца на представянето им. 

4. при доказана финансова възможност   

Чл.30. Главният счетоводител извършва контрол за законосъобразност на заповедите в 

случаите: 

1. Сключване и прекратяване на ТД ; 

2. Промяна на ТД съгласно чл.13 т.1 и т.2  

 

РАЗДЕЛ X. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ВИДОВЕ, РАЗМЕР И 

УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ 

Чл.31. На персонала в ДГ № 10 „Карамфилче“ се заплащат следните допълнителни трудови 

възнаграждения : 

(1) За придобит трудов стаж и професионален опит – в размер на 1 % от индивидуалната 

основна месечна заплата за всяка година трудов стаж и професионален опит 

1. При назначаването на педагогически специалисти процентът се изчислява само върху 

натрупания педагогически стаж и сходен на него (помощник директор с преподавателска заетост, 

педагогически съветник, логопед, педагог, психолог) в съответствие с чл.19 ал.1,2,3 от Наредбата за 

пенсиите и осигурителния стаж. 

2. За гл.счетоводител и счетоводител - стажът като счетоводители 

3. За ЗАС и ЗТС – стажът като касиер, домакин, счетоводител, личен състав, секретар и 

др. 

4. За помощник – възпитател – и стажът като камериер, санитар, чистач в училище, 

хигиенист, и др. 

5. За огняр – инженер, със специалност, двигатели с вътрешно горене, корабни котли и 

механизми, като локомотивен машинист, корабен моторист, корабен огняр, работа с отоплителни 

инсталации и др. сродни и изискващи свидетелство за правоспособност. 
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(3). При назначаване на работници и служители в пенсионна възраст процентът се 

определя  на основата на върху декларация или и копие на трудова книжка, попълнена и подписана 

от кандидата и стажа в пенсионното решение.  

(4) В процента за прослужено време и професионален опит не се включва времето- за 

отбиване на военна служба или признато от Бюро по труда като безработен; признато от Социални 

грижи отпуск по майчинство. 

 (5) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се 

заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на 

работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по 

всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на 

работното време. 

Чл.32.(1) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и 

професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една 

година. 

(2) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и 

професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и 

професионален опит. 

Чл.33. В брутната работна заплата на персонала могат да се включват и други трудови 

възнаграждения  

1. За професионално-квалификационна степен (ПКС)  

2. За работа с деца със СОП - се изплаща допълнително месечно възнаграждение за 

действително отработено време през периода на учебно време – 15септември - 31май  -  

3. За изпълнение на Учебен час над минималната норма ЗНПР (лекторски часове)- вж.  

4. За водене на задължителна документация и консултиране на родители извън ЗНПР за 

действително отработено време  

5. За наставничество на учители за срок до една година за действително отработено време и 

изпълнени задължения   

6. За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца в задължителна ПУВ, за действително посещение, отразено в 

протокол  

7. За безплатна храна на непедагогически специалисти в ДГ на отработен ден 

8. За официални битови празници или за празници в образованието до три пъти годишно като 

размера се определя в зависимост от финансовите възможности на детската градина при спазване 

изискванията на чл.13, ал.6 на настоящите ВПРЗ, не повече от 1000 лв. общо за календарната година 

средно за щатния персонал. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение е в следните 

граници:  

9. Еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината /при финансова 

възможност/, при условията на чл.13, ал.5, не повече от 800 лв.средно за щатния персонал. 

10. Допълнителното трудово възнаграждение може да се получава в пълен размер при 

отработени минимум месеца, като Директорът със своя заповед определя на всеки служител 

индивидуално ДТВ, като право на ДТВ имат служители отработили минимум 1 месец. ДТВ е 

пропорционално на отработените месеци за финансовата година, а за непедагогическия помощен 

персонал  до 60 %  от ДТВ на педагогическия и административния непедагогически персонал 
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11.Допълнителното трудово възнаграждение, на работници и служители, ползвали отпуск по 

болест повече от 60 дни, се изплаща ДТВ, пропорционално за реално отработени месеци и за времето 

на платен отпуск през финансовата година 

12. Допълнителното трудово възнаграждение, се получава от работещите, при наличие на 

трудови правоотношения с директора на детската градина, към датата на получаване на ДТВ, ако са 

отработили минимум  30 дни:      

13. Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при отработени 

минимум месеци, както следва:  

                    13.1 За деня на българската просвета и култура и славянска писменост – четири месеца;  

                    13.2. За началото на учебната година - осем месеца;  

                    13.3. За първи ноември- ден на народните будители- девет месеца 

       13.4. За Коледа - десет месеца.  

             14. Допълнителното трудово възнаграждение се определя на база пропорционално 

отработените дни, когато отработеното време е по-малко от предвидените месеци за посочените по-

горе периоди. Лицата трябва да са в трудово правни отношения към датата на изплащане на ДТВ. 

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

             16. При определяне на отработеното време се изключват неплатен отпуск, обезщетение за 

временна неработоспособност и обезщетение за  отглеждане на малко дете, който се ползва на 

основание чл.164 от КТ. 

          Чл.34. В колективен трудов договор, със заповед на директора или с решение на общото 

събрание могат да бъдат определени и други видове допълнителни трудови възнаграждения. 

         Чл.35.Средствата за придобита ПКС се начисляват в месеца, следващ месеца, в който е 

представен документ, удостоверяващ придобиване на ПКС 

          Чл.36. Директорът участва в разпределението на ДТВ съгласно тези правила и Правилата за 

работната заплата на директорите на Общински детски градини в Община Варна. 

 

РАЗДЕЛ XI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ 

          Чл.37.(1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през 

учебната година се изплаща на педагогическите специалисти, с изключение на директора, въз основа 

на оценяване, извършено по показатели, определени в Приложение № 4 към Наредба № 4 /20.04.2017 

за нормиране и заплащане на труда и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет.  

                       (2)При извършване на оценяването броят на точките към показателите може да се 

коригира с решение на ПС. Корекцията се извършва в рамките на общия брой от 100 точки и не може 

да надхвърля 20 % за всеки отделен показател. Решението за корекцията на показателите се приема в 

срок до 30 септември на  учебната  година, за която ще се извършва оценяването на постигнатите 

резултати  / Раздел V чл.24 ал.2 от Наредба № 4 /20.04.17 г 

                        (3) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на 

учебната година, но не по-късно от 15 октомври. 

           Чл.38. (1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от 

труда през учебната година на педагогическия персонал, с изключение на директора, са включени в 

единните разходни стандарти за едно дете и се планират в рамките на бюджета на детската градина  в 
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размер не по-малко от 4,0% и не повече от 4,5% от годишния размер на средствата за работна заплата 

(чл.36 ал.13 от отраслов КТД).  

                       (2) Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати 

резултати от труда на директорите се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с 

бюджетни кредити чрез бюджета на МОН и се изплащат в зависимост от получения брой точки при 

оценяването. 

           Чл.39.(1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат 

педагогическите специалисти, които са в трудово правоотношение с детската градина към края на 

учебната година/14.09./ и имат действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни 

за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск).  

                      (2) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат и 

педагогическите специалисти, чието трудово правоотношение е прекратено с детската градина преди 

края на учебната година, но имат действително отработени (без различните видове отпуск) най-малко 

124 дни за учебната година при същия работодател и се изплаща като дължима сума за изминал 

период от време. 

            Чл.40.(1) Оценяването на постигнатите резултати от труда в ДГ №10  се извършва от комисия, 

като председателят, членовете и техният брой oе определят  с решение на педагогическия съвет. 

         (2 ) Заседанието на комисията се протоколира. 

                      (3) Оценяването на постигнатите резултати от труда на членовете на комисията се 

извършва от директора. 

            Чл.41.(1) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез попълване на 

карта за всяко лице, съдържаща показателите за оценка и критериите към тях.  

                       (2) Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията , а на членовете 

на комисията - от директора и в 3-дневен срок от подписването се предоставя на оценяваното лице . 

                       (3) Запознаването на оценяваното лице със съдържанието на картата за оценка на 

резултатите от труда се удостоверява с подписа му. 

                       (4) Лицата, които не са съгласни с дадената им оценка на резултатите от труда, могат да 

подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката. 

                       (5) Възражението по ал. 4 се подава до председателя на комисията  съответно до 

директора в срок до 3 работни дни от датата, на която оценяваният се е запознал с картата си за 

оценка на резултатите от труда. 

                       (6) Комисията, съответно директорът  са длъжни да се произнесат по възражението в 5-

дневен срок от получаването му, като решението им е окончателно, за което писмено уведомяват 

лицето. 

                       (7) Картата за оценка на резултатите от труда, подаденото възражение и решението по 

него се съхранява в личното трудово досие на оценявания. 

            Чл.42.(1) Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия 

персонал, с изключение на директора, се определя  в рамките на предвидените средства, 

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

на педагогическите специалисти. 

                   (2) Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия персонал се 

определят със заповед на директора на детската градина. 

           (3) Изплащането на допълнителните възнаграждения, за постигнати резултати от труда, 

се извършва до един месец след издаване на заповедта на директора 
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                       (4) Лицата, изпълняващи задължителна преподавателска работа, в повече от една детска 

градина, получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда там, където е 

сключен първият трудов договор. 

 

РАЗДЕЛ XII.  ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Чл.43.  За безплатна храна – на непедагогическия персонал – Главен счетоводител,  ЗАС, ЗТС, 

помощник-възпитател, огняри, работник ремонт-поддръжка -2,50 лв на ден. 

              Чл.44.С национални програми или в колективен трудов договор, с вътрешните 

правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор могат да бъдат 

определяни и други видове допълнителни трудови възнаграждения. 

         Чл.45. Видовете допълнителни възнаграждения на директора, се определят ежегодно със 

заповед на Кмета на общината, след съгласуване с представителните организации на работодателите 

или с директорите на детските градини на територията на община Варна, Правила за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските детски градини в Община Варна за 2019 г. и 

настоящите ВПОРЗ. За официални празници или началото на учебната година – до три пъти годишно 

– от 1 до 2 пъти от средния размер на педагогическия персонал, но не повече от 1000 лв, общо за 

календарната година. 

        Чл.46. Основните възнаграждения и увеличеното заплащане за отработеното време при 

извънреден труд и / или за работа на официални празнични дни. 

        Чл.47. Възнагражденията за платен годишен отпуск или друг платен отпуск, заплащан от 

средствата за заплати. 

         Чл.48. Обезщетения по КТ, в т.ч. договорени в индивидуалните договори на работниците и 

служителите. 

         Чл.49. Възнаграждения за допълнителни отговорности, изпълнявани с писмена заповед на 

директора или уговорени в индивидуалния трудов договор, които се получават само за реално 

отработено време и реално извършена дейност. 

          

РАЗДЕЛ  XIII.ОСНОВНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА УЧИТЕЛСКА ДЛЪЖНОСТ 

           Чл.50. Минималната основна месечна работна заплата (ОРЗ) за учителска длъжност с висше 

образование по съответната специалност, с пълна преподавателска норма часове (Наредба № 4 от 

20.04.2017 г., на МОН се определя по механизъм, утвърден от директора на детската градина и в тези 

правила. 

           Чл.51. ОРЗ по горната алинея не може да бъде по-ниска от определената в Приложение № 3 на 

Наредба № 4 / 20.04.2017 г., на МОН. 

           Чл.52. (1) Промени в размера на минималната работна заплата (ОРЗ) за учител,  старши и 

главен учител по музика –  старши, главен, и промени в ОРЗ на целия персонал на градината могат да 

се извършват с решение и заповед; по повод сключване на нов КТД на браншово/отраслово равнище; 

промяна в законодателството. 

В случаите по предходната алинея, може да се преразглежда и възприетата структура на 

заплатите, с оглед съхраняване на обективно установените съотношения на основните заплати по 

длъжности и работни места в ДГ. 

 

РАЗДЕЛ  XIV. БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ 

ЗАПЛАТИ 
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          Чл. 53. Брутните месечни заплати на директора, работниците и служителите, работещи по 

трудово правоотношение, включват: 

(1) основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец; 

(2) възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв; 

(3) допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в Наредба № 4 от 

2017 г. за нормиране  и заплащане на труда, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;  

              (4) други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния 

трудов договор и невключени в т. 1 и 2. 

             Чл.54. (1) Възнаграждението за платен годишен отпуск се изчислява съгласно разпоредбите 

на Кодекса на труда.  

                (2) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е 

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

изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към 

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

предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение. 

                 (3) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор 

или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът 

или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е 

отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от 

Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на 

увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото 

правоотношение. 

               Чл.55. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява, като индивидуалната 

основна месечна заплата на лицето, се раздели на броя на работните дни, през съответния месец. 

    (2) Часовият размер на основната заплата се изчислява, като средно дневната, основна 

заплата, за съответния месец, се раздели на законоустановената продължителност на дневното 

работно време, в часове. 

     (3) Елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се изчислява 

възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 и обезщетенията по чл. 228 от КТ са: 

                       1) основното трудово възнаграждение за отработено време; 

                       2) допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер: 

                                   2.1. за придобит трудов стаж и професионален опит – ал. 9, т. 1; 

                                   2.2.за по-висока лична квалификация на лице с професионално-квалификационна 

степен – ал. 9, т. 2; 

                                   2.3. за по-висока лична квалификация на лице с образователно-квалификационна 

степен „доктор“ и „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа – ал. 9, т. 4; 

                                   2.4.допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 

от КТ или чл. 111 / втори трудов договор/; 

                                   2.5.възнагражденията по реда на чл. 266, ал. 1, чл. 267, ал. 1 и 3, чл. 268, ал. 2 и 3 

от КТ. 

(4) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е 

увеличена работната заплата за минал период, включително и месеца, който е база за изчисляване на 

възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, към възнаграждението за отпуска се 
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заплаща добавка, изчислена с процента увеличение на новото и предишното брутно трудово 

възнаграждение, определени по трудово правоотношение. 

(5) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор 

или вътрешен акт на работодателя, от определена дата са увеличени работните заплати, но 

работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което 

увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск, по 

реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена 

с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по 

трудовото правоотношение. 

 

 РАЗДЕЛ  XV. ГОДИШНО И ЕДНОКРАТНО СТИМУЛИРАНЕ, НАГРАДИ 

       Чл.56.(1) В зависимост от годишните финансови резултати на детската градина, след съгласуване 

със счетоводителя и по решение на директора служителите на детското заведение се стимулират за 

постигнати годишни резултати. 

(2) Размерът, видът и начинът за еднократно годишно стимулиране се приема от комисия, 

сформирана със заповед на директора. 

(3) При стимулирането за годишни резултати се извършва разпределение на средствата между 

членовете на колектива по решение на комисията. 

(4) Конкретните размери, полагащи се за годишно стимулиране на учители/служители и 

работници, се изготвят съобразно взетото от комисията решение, от ЗАС /Главния счетоводител и се 

утвърждават от директора. 

  (5) Годишното еднократно стимулиране се полага на лицата, вписани в щатното разписание на 

детското заведение, работещи по трудов договор към 1/първи/ декември на текущата година, 

Годишното еднократно стимулиране се полага на заместниците на щатни служители, ползващи 

отпуск за отглеждане на малко дете или ползващи продължителен неплатен отпуск, който не се зачита 

за трудов стаж към 1/първи/ декември на текущата година и на отсъствалите по болест . Отработеното 

време не може да бъде по-малко от един месец. Годишното еднократно стимулиране не се полага на 

лицата ползващи продължителен неплатен отпуск /повече от един месец към 1 декември/. Годишното 

стимулиране се определя пропорционално на отработените месеци за годината / към 1 декември на 

финансовата година/.  

(6) Със заповед на директора се раздават еднократни индивидуални допълнителни 

възнаграждения за показана инициативност, предприемчивост и постигнати резултати . 

  (7) Допълнителни възнаграждения на директора, се определят ежегодно със заповед на кмета 

на общината, след съгласуване, с представителните организации на работодателите или с 

директорите на детските градини, на територията на община Варна, Правила за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските детски градини в Община Варна и настоящите 

ВПОРЗ. Директорът представя мотивирано искане пред кмета на община Варна, до първо число на 

месеца, в който ще се извърши плащането. Искането трябва да бъде придружено от декларация за 

просрочени или неизплатени задължения и копие от заповедта за ДТВ на персонала в детското 

заведение, поименно за целия персонал с изчислен среден размер на ДТВ. Еднократното ДТВ за 

директора в края на годината е в размер от 1 до 2 пъти от средното възнаграждение на щатния 

персонал, но не повече от 2000 лв. 

           Чл.57. По ред, определен с КТД за постигнати резултати и/или изпълнение на служебните 

задължения, със заповед на директора могат да се определят парични награди, средствата, за които са 
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разликата между определените и разходваните средства към 31.12. на текущата година. Общият 

размер на паричните и/или предметните награди, по предходната алинея, които може да получи едно 

лице, е на база решението на комисия, определена със заповед на директора. Комисията изготвя 

протокол с мотиви и взето решение, както и списък на лицата и сумите за получаване от всеки 

служител. 

Директорът на детската градина утвърждава със заповед решението на комисията, с поименния 

списък на служителите, по длъжности и суми/награди за получаване. 

 

РАЗДЕЛ  XVI. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ 

          Чл.58. Формираните съгласно правилата месечни индивидуални работни заплати, както и 

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

допълнителни трудови възнаграждения, се изплащат на две части, както следва: 

– заплата – до 9 число на месеца. 

           Чл.59. Месечните индивидуални работни заплати, както и полагащите се допълнителни 

трудови възнаграждения, се изплащат на директора,  учителя/служителя или работника само чрез 

превод по картовата му сметка. 

          Чл.60. При постъпване на работа всеки учител / служител или работник е длъжен да представи 

банковата / картовата си сметка на ЗАС, в противен случай ЗАС е длъжен до една седмица от датата 

на сключване на трудовия договор, със съответното лице, да изисква откриване на банкова / картова 

сметка от лицето. При напускане, всички обезщетения се изплащат с получаване на последното 

трудово възнаграждение на служителя. 

 

 

РАЗДЕЛ  XVII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ 

           Чл.61. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово 

правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения 

размер на осигурителния праг за всяка отделна длъжност. 

(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и 

служителите се определят по реда и условията, посочени в Наредба №4, КТД, Правила за определяне 

на работните заплати на директорите на общинските детски градини в Община Варна за 2019г., 

ВПСОРЗ. Конкретните размери на ОМЗ са съобразени с Лимитно писмо на Община Варна – 

Дирекция „Образование“, основани на Вътрешните правила в ДГ. Всички ИМРЗ на работещите по 

трудово правоотношение се договарят между работника и работодателя и се съгласуват със СО в ДГ. 

           Чл.62. Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се 

извършват при: 

1. промяна с нормативен акт; 

2. преназначаване на друга длъжност; 

3. в други случаи, предвидени в нормативен акт; 

4. в други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 (работодателят може 

едностранно да увеличава трудовото възнаграждение) и чл. 119 (трудовото правоотношение може да 

се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време) от Кодекса на 

труда. 

            Чл.63. Възнаграждението на директора се определя, съгласно Правила за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските детски градини в Община Варна.  
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 РАЗДЕЛ XVIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТРУДОВИ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

            Чл. 64. На директора, учителите/служителите и работниците в ДГ, се заплащат допълнителни 

и други трудови възнаграждения в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата № 4 

КТД, Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини в 

Община Варна и настоящите ВПОРЗ. 

             Чл. 65.  Допълнително трудово възнаграждение с непостоянен характер, за действително 

отработено време през учебните занятия – за водене на задължителната документация и за 

консултиране на родители / чл.32, ал. 2, т. 2 от Об.КТД – 2019г./ , не по-малко от 20 лв. месечно 

Чл.66. Допълнително трудово възнаграждение с непостоянен характер за 

действително отработено време през учебните занятия – за работа с деца със СОП на 

директори, учители и педагогически специалисти, не по-малко от 30 лв. 

              Чл.67. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, получават 

допълнителни възнаграждения не по-малки от дадените в последващото тези правила указание: 

(1) За придобит трудов стаж и професионален опит; 

(2) За по-висока лична квалификация  / ПКС /; 

(3) За безплатна храна /2,50 лева на ден/ на правоимащите работници и служители /целият 

непедагогически персонал/; 

(4) За наставничество 

(5) Други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове – 

размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в 

съответния нормативен акт или в Кодекса на труда. 

(6) Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 111 от КТ / 

лекторски часове / Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа /лекторски 

час/ на педагогическия персонал се заплаща, не по-малко както следва:  

- За учител с висше образование с придобити образователно-квалификационни степени 

„магистър” или „бакалавър”– 7,50 лв.;  

- За учител с висше образование „професионален бакалавър по ....” –  7, 50 лв. 

              Чл.68. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на директора, 

учителите/служителите и работниците в ДГ, се заплаща допълнително месечно възнаграждение в 

размер на 1 % за всяка година „трудов стаж и професионален опит“. 

 (2) Правото за получаване на това възнаграждение възниква при трудов стаж, не по-малък от 

една година. 

 (3) Правата на новопостъпилите работници и служители с оглед размера на допълнителното 

възнаграждение за трудов стаж и професионален опит относно същата, сходна или със същия 

характер работа, длъжност или професия. 

 (4) За длъжности с изпълнителски функции, не повече от 50 на сто от основната заплата за 

работното място (длъжността) по заместването. 

              Чл.69. (1) За по-висока лична квалификация – ПКС, се заплаща допълнително 

възнаграждение към месечното трудово възнаграждение, уговорено с индивидуалния трудов договор, 

както следва: 
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      1. 90,00 лева месечно – за първа професионално-квалификационна степен  

         2. 70,00 лева месечно – за втора професионално-квалификационна степен  

       3. 50,00 лева месечно – за трета професионално-квалификационна степен  

       4. 35,00 лева месечно – за четвърта професионално-квалификационна степен  

      5. 30,00 лева месечно – за пета професионално-квалификационна степен  

       6. За по-висока лична квалификация  на директора – ПКС, се заплаща допълнително 

възнаграждение към месечното трудово възнаграждение и е  съгласно Правила за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските детски градини в Община Варна. 

                 (2)При настъпили промени в размера на средствата за допълнително възнаграждение за 

ПКС към месечното трудово възнаграждение, приети с промяна на КТД – отрасъл Образование, с 

допълнително споразумение се променя и индивидуалното допълнително възнаграждение за по-

висока лична квалификация, според заложеното в новия КТД 

             Чл.70. Допълнителните месечни възнаграждения, по предходната алинея, се заплащат на 

лицата притежаващи, съответната степен и заемащи следните длъжности: 

– директор; 

– учителски длъжности в ДГ – учител, старши, главен учител, учител по музика. 

             Чл.71. Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва: 

                     а) 50 на сто – за работа през работните дни; 

                     б) 75 на сто – за работа през почивните дни; 

                     в) 100 на сто – за работа през дните на официалните празници; 

            Чл.72. На лицата, изпълняващи функцията на наставник на новоназначен учител, без 

професионален опит и стаж, се изплаща допълнително възнаграждение, с непостоянен 

характер в размер на 65 лв. Допълнителното възнаграждение се изплаща до края на учебното 

време на учебната година, за която изпълняват тази функция. 

            Чл.73. На лицето, което е член на екипа за съвместна работа на институциите, по 

обхващане и задържане в образователната система, на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, се изплаща допълнително възнаграждение, с 

непостоянен характер в размер на 15 лв. 

 

РАЗДЕЛ ХXІ. СОЦИАЛНО-БИТОВОТО И КУЛТУРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

   Чл.72.Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се 

финансира със средства от работодателя и от други източници.  

(1) Начинът на използуването на средствата за социално-битовото и културното 

обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите, което се 

провежда в началото на финансовата година. 

(2) Средствата за СБКО са съгласно КТД в размер на 3 % 

(3) Платеният отпуск и другите видове отпуск / отпуск по болест, платен 

служебен отпуск и др. не се включват в СБКО 

(4) Общото събрание, за вземане на решение, за използването на социално-

битовото и културното обслужване се свиква със заповед на директора. 

(5) Вземането на решение за използването на средствата по СБКО се вписва в 

протокол 
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(6) Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се 

изземват и използуват за други цели. 

 

РАЗДЕЛ ХVІI. ПРЕДСТАВИТЕЛНО И РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО   

       Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно  представително и работно и 

униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния 

трудов договор. 

1. Право на представително облекло има Педагогическия персонал и Главен счетоводител  който 

включва:  

 директор, заместник - директор УД,  учител, старши учител, учител по музика  и  

главен счетоводител   

2. Право на работно и униформено облекло има Непедагогическият персонал, който включва: 

 Административен непедагогически персонал: 

        ЗАС, ЗТС  

 Непедагогически, помощен персонал:  

            Помощник-възпитатели, Огняр, Работник поддръжка. 

 

РАЗДЕЛ  ХVІI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл. 37 от Кодекса на труда, Наредба 

№ 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, КТД и съгласно Правилата за определяне на 

работните заплати на директорите на общинските детски градини в Община Варна . 

§ 2. Настоящите правила се обсъждат със синдикатите и се довеждат до знанието на всички 

служители, които се запознават с тях срещу подпис. 

§ 3. Настоящите правила са утвърдени от директора и синдикатите и влизат в сила от момента на 

тяхното подписване. 

§ 4. Настъпилите изменения през текущата година в нормативните документи се отразяват 

своевременно в настоящите Вътрешни правила чрез анекс. 

§ 5. Настоящите Вътрешни правила за организация на работната заплата влизат в сила от 09.10.2012 

година /изм. и доп.на 04.01.2013 г., изм. и доп.на 29.03.2013 г. /изм. и доп. на 13.09.2013г., изм. и доп. 

03.01.2014, изм. и  доп. 2016 г., изм. и доп. м.април 2017г., изм. и доп. на 29.01.2018г. изм. и доп. на 

01.04.2019г. изм.и допълнени 07.09.2019г., ; утвърдени със Заповед № 283 / 12.09.2019; изм. и доп., 

м.януари.2020г. ; утвърдени със Заповед № 180 /24.01.2020;,  утвърдени със Заповед № 498 / 

11.09.2020;  изм.и доп.м.декември 2020г. подлежат на изменение и допълнение при всяка промяна на 

нормативната база и щатния състав. 
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                                                                                                                                Приложение 1 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ПЕРСОНАЛ  - УЧИТЕЛИ : 

 

Степен  в кариерно 

развитие и години 

професионален опит 

Висше 

образование 

„бакалавър" 

Висше 

образова

ние 

„магистъ

р” 

Педагогич. 

правоспо-

собност 

Висше 

образование с 

ПКС  

УЧИТЕЛ 

Професионален опит – 

от 0 до 4 г. 

Отнася се и  за 

новоназначени учители 

без опит. 

ОРЗ- 1085 

МРЗ -

1085 лв 

 

 

 

Детски   

учител 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

УЧИТЕЛ 

Професионален опит –  

от 5 до 10 г. 

ОРЗ - 1085 -

1100 лв.     

МРЗ– 

1085  

 

Детски 

учител 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

СТАРШИ УЧИТЕЛ                          

Отнася се  за учители с 

ОКС„професионален 

бакалавър” 

ОРЗ -1120  

 

МРЗ - 

1120 лв 

Детски 

учител 

 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

СТАРШИ УЧИТЕЛ                          

 

ОРЗ- 

1120- 1129лв. 

 МРЗ - 

1120лв. 

Детски 

учител 

 

 

 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 

ЗАМЕСТНИК 

ДИРЕКТОР  УД 
ОРЗ - 1360 

МРЗ - 

1360 
 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СЪВЕТНИК 

/ако има назначен на 

щат/ 

ОРЗ- 1130лв. 
МРЗ – 

1120 в. 
 

МНРЗ + 

стойността в 

лв. на 

съответната 

ПКС 
УЧИТЕЛ 

Професионален опит – 

над 10 г. 

 

ОРЗ – 1120лв.  1120 лв. 

Има педаг. 

правоспособност, 

но  не е „детски 

учител” 

 

 

           

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ  НА  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ,: 

Длъжност  
Висше 

образован

ие 

Средно или 

основно  

образование  

МРЗ за 

длъжността 

 

ОРЗ 

 

  

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  

/  0,5 бр. / 

 

 

Висше 

 
 

МРЗ х 140% 

 

 

 

 

673,00лв. 

ЗАВЕЖДАЩ 

административна служба 
  

Средно  

специално 

МРЗ х 130% 

 

. 

 

 

1112 лв. 

ПОМОЩНИК 

ВЪЗПИТАТЕЛ 
 

Средно/ 

основно   

МРЗ х 105 

% 

 

 

       

 

641 лв. 

 

ПОМОЩНИК 

ВЪЗПИТАТЕЛ 
С придобита квалификация 

 
Средно/ 

основно   

МРЗх 110% 

. 

 

732 лв. 

ОГНЯР 
С квалификация 

 
Средно/ 

основно 
МРЗ х 110% 

 

671 лв. 

 /0,5 бр. – 336лв/ 

Длъжности, неизискващи 

квалификация 
  МРЗ х 105% 

     

      641лв. 

/0,5 бр. – 305лв/ 
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Приложение2 

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

В ДГ № 10 КАРАМФИЛЧЕ 

 

№ Възнаграждение Размери 

1 2 3 

1. 
За придобит трудов стаж и професионален опит 1 на сто от основното трудово възнаграждение за 

всяка година трудов стаж и професионален опит 

2. За работа през: 

2.1. 
дните на официалните празници не по-малко от 100 % от часовата РЗ, определена 

по трудов договор  

2.2. 
дните на седмичната почивка, които не са в 

графика на работното време 

не по-малко от 75 на сто от часовата РЗ, 

определена по трудов договор 

3. За ползване в работата на по-висока лична квалификация: 

3.1. 
образователна и научна степен доктор, която е 

свързана с изпълняваната работа 

22,40 лв. 

3.2. 
научна степен доктор на науките, която е свързана 

с изпълняваната работа 

65,00 лв.  –  по решение 

3.3. 

Професионално-квалификационна степен: 

първа професионално-квалификационна 

степен 

втора професионално-квалификационна 

степен 

трета професионално-квалификационна 

степен 

четвърта професионално-квалификационна 

степен 

пета професионално-квалификационна степен 

        

1. 90,00  

 

2. 70,00  

 

3. 50,00  

 

4. 35,00  

 

      5. 30,00 
 

4. Безплатна храна 2,50 лв. дневно 
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                        Приложение № 3  

КАРТА   ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ДОПЪЛНИТЕЛНО   ТРУДОВО       ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ   ЗА  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ   СПЕЦИАЛИСТИ 

 

На   ................................................................................ – старши учител /учител /-   201.. / 201... г. 

ДГ № 10  „Карамфилче”   Варна 

 

№по  

ред 
 
                                      ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимален       

брой  точки 
Точки за 

лицето 

1

1 
Планиране, организация и провеждане на 

образователно – възпитателния процес 
1.1Планиране съобразно възрастовите особености на 

децата, системност и тематичност при планирането 
1.2. Диагностични  процедури 
1.3. Предварителна подготовка за ситуацията, 

актуализиране на предметно-пространствената среда 
1.4. Педагогическо компетентност при взаимодействие 

с децата, използване на съвремени методи и средства, 

съдържателност и плътност на дневния режим 
1.5. Педагогическа етика 

14 
 

3 

 
2 
3 
 

4 

 

 
2 

 

 

2

2 
Използване на интерактивни методи , иновации и 

ИКТ  в образователно – възпитателния процес 
2.1. Експериментиране и използване на интерактивни техники и 

технологии. Качество на вложения труд 
 2.2. Използване на  ИКТ при ОВП и  подготовка на 

учебната документация 

8 

 

 
3 
 

5 

 

 

3

3 
 Работа в екип за създаване на подходяща 

образователно- възпитателна среда / комуникация с 

педагогическия съветник , психолога, участие в  комисии и 

др./ 
             3.1. Екипна работа в микроколектива 

3.2. Професионална етика с екипа на детската градина 
3.3. Инициативност и положена работа в комисии 

8 
 

 

 
3 
2 
3 

 

 

 

 

4

4 
 Работа с деца и ученици: 

              4.1. В риск 
4.2. Със СОП  и/или хронични заболявания 
4.3. Численост и  месечна посещаемост 

8 
                 1 

4 
2 

 

 

5

5 
Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови 

места в общински, областни, регионални, национални и 

международни състезания, конкурси и олимпиади 
5.1.Мотивиране и подготовка на децата за участие в конкурси 

по рисуване, спортни празници на общоградско ниво и 

индивидуални изяви 

7 

 

 

          
2 
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5.2. Подготовка и изяви пред външни лица и родители  
               5 

 

6

6 
Работа с родителите  
            6.1.Сътрудничество с родителите- открита практика и   

обогатяване на МТБ в детската група       
6.2. Привличане и взаимодействие с родителите за 

подобряване на учебно-възпитателната работа, ниво на 

взаимоотношение с родителите 

6 

 
3 

 
3 

 

 

 

 

 

7

7 
Работа с деца и ученици в извънкласна и  извънучилищна 

дейност 
7.1. Личен принос в организирането и реализирането на 

общи празници и др. инициативи на ДГ и групата 
7.2. Планиране и провеждане на наблюдения извън ДГ,  

екскурзии и туризъм 
7.3.Участие в обществени културни мероприятия извън 

ДГ 

7 
 

 3 

 
2 
 

2 

 

 

 

8

8 
Работа в методически обединения и подпомагане на 

новопостъпили учители 
8.1.Повишаване на квалификацията и активно участие в 

дискусии и семинари 
8.2. Подпомагане на млади специалисти 
8.3.Открита иновационна практика – подготовка и 

провеждане 

7 

 
2 
 

1 
4 

 

 

 

 

9

9 
Разработване и реализиране на проекти  
             9.1.Участие в разработване на проект 

9.2.Участие в подготовка и реализация на проекти 

5 
                 2 

3 

 

 

1

10 
Получени професионални отличия и награди през 

оценявания период и избрани от детската градина, 

училището, обслужващото звено показатели 
            10.1. Получени награди и отличия през оценявания 

период 
10.2. Личен принос на учителя в създаване на стил и 

визия на групата, опазване и обогатяване на МТБ,  чрез 

привличане на дарения 
10.3. Сремеж за повишаване на квалификацията  
10.4.Спазване на трудовата дисциплина, етичния 

кодекс, правилници на ДГ и др. 
10.5. Участие в планирани мероприятия, извън  ВОП,  за 

подпомагане дейността на детската градина  / изложби с 

благотворителна цел/ 
10.6.Организация и провеждане на народни национални и 

др. мероприятия, традиционни за ДГ, възпитаване в народностен 

дух чрез пресъздаване на традиции и обичаи, подготовка и 

участие 
10.7.Приобщаване на децата към ценностите на 

обществото и природата. Стимулиране на еколосъобразно 

поведение и отношение към природата чрез сезонни празници, 

развлечения и други по глобалните теми 
10.8. Ръководство и участие в комисии 
10.9.Поемане и изпълнение на делегирани отговорности 

30 

 

 

 
2 
4 

 

 
3 
3 
 

4 

 

 
4 
 

 

 
4 
 

 

 
3 
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при отсъствие на директора.  
3 

         

                                                                                                                      ОБЩ СБОР :   т.  

 

Приложение 3 

  ДЕТСКА  ГРАДИНА № 10 „КАРАМФИЛЧЕ” – гр. ВАРНА 
Гр. Варна ,ул. Карамфил № 13, тел./ факс 052 303 446 , GSM  0882567105, dg10karamfilche@abv.bg 

 
 

Допълнително трудово възнаграждение на учителите получени точки по показатели 

 

№ Име на учителя 
П-л 

1 
П-л 

2 
П-л 

3 
П-л 

4 
П-л 

5 
П-л 

6 
П-л 

7 
П-л 

8 
П-л 

9 
П-л 

10 
Обща оценка 

в точки 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

             

                                                     

                                                                                                   

                                                                                                                                    Приложение 4 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

за по- висока лична квалификация – чл. 69 т.1 от ВПРЗ 

  

№ ПКС 
По отраслов КТД 

чл. 36 ал.1 т.1  
По общински КТД 

чл. 30 т.1 

1.   Първа 90 лв. 90 лв. 

2.   Втора 70 лв. 70 лв. 

3.  Трета  50 лв. 50 лв. 

4.  Четвърта 35 лв. 35 лв. 

5.  Пета  30 лв. 30 лв. 

 
                                                                                                                             Приложение 5 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

за работа с деца със СОП – чл. 26 т.2 от ВПРЗ 

 

изплаща се за действително отработено време през учебно време 

 

mailto:dg10karamfilche@abv.bg
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По отраслов КТД – чл. 36 ал.2 По Общински КТД – чл. 30 т.5 

30,00 лв 30,00 лв 

 
                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 6 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Учебен час над минималната норма ЗПР/лекторски часове / - чл. 67 т. 6 от ВПРЗ 

 

изплаща се до края на месеца, следващ този, през който са изработени 

 

№ Образователна степен Средства за час 

Анекс към 

Отраслов КТД 

VII чл. 36 ал.8 

Общински КТД 

чл. 31 ал.1 

1

. 

Висше образование с ОКС – 

магистър/бакалавър 
8,50лв 7,50лв 

2

. 

Учител с висше образование 

„професионален бакалавър“ 
- 6,50лв 

3

. 

 За учител, притежаващ ПК 

"учител", но  неотговарящ на изискванията 

за длъжността "учител в ДГ" 
7,00лв - 

3

. 

Учител със средно образование 
6,30лв 6,00лв 

 
 

                                                                          Приложение 7 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

за водене на ЗУД и консултиране на родители – чл. 26 т.4 от ВПРЗ 

 

Анекс към отраслов КТД – VIII 

чл. 36 ал.9 т.2 
По Общински КТД – чл. 32 ал.2 т.2 

22,00 лв 20,00 лв 

  

 

 
                                            Приложение 8 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

За наставничество на учители за срок до една година за действително отработено 

време и изпълнени задължения -  чл. 26 т.5 от ВПРЗ 
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По отраслов КТД – чл. 36 ал.3 

 60,00 лв 

Приложение № 9 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца в задължителна ПУВ  

чл. 26 т.6 от ВПРЗ 

 

 

По отраслов 

КТД – чл. 36 ал.5 
ВПРЗ 

Съгласно 

ВПРЗ 

На лицето, което е член на екипа за съвместна работа на 

институциите, по обхващане и задържане в образователната система, 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, се изплаща допълнително възнаграждение, с непостоянен 

характер в размер на 15,00 лв. 

 

 

 

 
 


