
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр.  

76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.; изм., бр. 8 от 25.01.2019 г., в сила  
от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г. 
Издадена от министъра на образованието и науката 

 

Раздел V 

Условия и ред за определяне на допълнителното трудово 
възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите  

специалисти 

Чл. 24. (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическите 
специалисти в институциите, с изключение на директорите, въз основа на 

оценяване, извършено по показатели (приложение № 4) и критерии към тях, 
приети с решение на педагогическия съвет. 
(2) При извършване на оценяването по реда на ал. 1 броят на точките към 

показателите в приложение № 4 може да се коригира с решение на педагогическия 

съвет в зависимост от вида и спецификата на институцията по 
чл. 1. Корекцията се извършва в рамките на общия брой от 100 точки и не може 
да надхвърля 20 % за всеки отделен показател. Решението за корекция на 

показателите се приема в срок до 30 септември на учебната година, за която 
ще се извършва оценяването на постигнатите резултати. 
(3) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от  

труда през учебната година се изплаща на директорите въз основа на 

оценяване, извършено по показатели (приложение № 5) и критерии към тях, 
определени от работодателя в зависимост от вида и спецификата на 
институциите по чл. 1. 

(4) Резултатите от труда на педагогическите специалисти се оценяват след 

приключване на учебната година, но не по-късно от 1 октомври. 
Чл. 25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) (1) 
(Изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Средствата за 
допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през 

учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са 
включени в стандартите за едно дете или ученик и се планират в рамките на 
бюджетите на институциите в размер не по-малко от 3,5 % и не повече от 4,5 

% от годишния размер на средствата за работни заплати. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) Средствата за 

допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през 
учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са 

включени в стандартите за едно дете или ученик и от 1.01.2018 г. и се 
планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4 
% от годишния размер на средствата за работни заплати. 

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 76 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) 

Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати 



резултати от труда на директорите на институциите се осигуряват по 
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет чрез бюджета на 

Министерството на образованието и науката и се изплащат в зависимост от  
получения брой точки при оценяването. 
Чл. 26. (1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати от труда имат педагогическите специалисти, които са в трудови 

правоотношения с държавните и общинските институции по чл. 1 към края на 
учебната година 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 държавната или общинската институция по чл. 1 преди края на 

учебната година, но имат действително отработени (без различните видове 
отпуск) най-малко 124 дни за учебната година при същия работодател. 
Оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл. 

24, ал. 4 за периода преди прекратяване на трудовото правоотношение, а 
размерът на допълнителното им възнаграждение се определя по реда на чл. 29, 
ал. 1 и се изплаща като дължима сума за изминал период от време. 

(3) Лицата, изпълняващи норма преподавателска работа в повече от една 

детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие,__ 

 

получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда там, 
където е открито работното място. 
Чл. 27. (1) Оценяването на постигнатите резултати от труда в 

институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора. 

(2) Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 

10 педагогически специалисти се извършва от комисия, като председателят, 
членовете є и техният брой се определят с решение на педагогическия съвет. 
(3) Оценяването на постигнатите резултати от труда на заместник- 

директорите с норма преподавателска работа и на членовете на комисията се 

извършва от директора. 
(4) Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се 

определя от комисия, която включва: 

1. експерти от съответното регионално управление на образованието и от  

общинската администрация - за общинските училища, общинските центрове за 
специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно 
развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, астрономическите обсерватории и планетариумите; 
2. експерти от съответното регионално управление на образованието и от  

финансиращия орган - за държавните детски градини, държавните училища, 
държавните центрове за специална образователна подкрепа, Националния 

дворец на децата и Държавния логопедичен център; 



3. експерти от Министерството на културата - за училищата по изкуствата и 

училищата по култура, финансирани от Министерството на културата; 
4. експерти от общинската администрация и от съответното регионално 

управление на образованието - за общинските детски градини и общинските 
центрове за подкрепа за личностно развитие. 
(5) Комисиите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят със заповед на началника на 

регионалното управление на образованието, комисиите по ал. 4, т. 3 - със 

заповед на министъра на културата, а комисиите по ал. 4, т. 4 - със заповед на 
кмета на общината. 
(6) Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. 4, т. 

1, на финансиращия орган - в случаите по ал. 4, т. 2, и на регионалното 

управление на образованието - в случаите по ал. 4, т. 4, се определят по 
предложение съответно на кмета на общината, на финансиращия орган и на 
началника на регионалното управление на образованието. 

Чл. 28. (1) Резултатите от труда на педагогическите специалисти 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 по 

чл. 27, ал. 2 или 4, съответно от директора - в случаите по чл. 27, ал. 1 и 3, и в 

3-дневен срок от подписването є 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 по чл. 

27, ал. 2 или ал. 4, съответно до директора - в случаите по чл. 27, ал. 1 и 3, в 

срок до 3 работни дни от датата, на която оценяваният се е запознал с картата 
си за оценка на резултатите от труда. 
(6) Комисиите по чл. 27, ал. 2 и 4, съответно директорът - в случаите по чл. 

27, ал. 1 и 3, 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 съхраняват в личното трудово досие на оценявания. 

Чл. 29. (1) Размерът на допълнителното възнаграждение на всеки 

педагогически специалист в държавна или общинска институция по чл. 1, с 
изключение на директора, се определя в рамките на средствата по чл. 25, ал. 1  
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 педагогическите 

специалисти се определят със заповед на директора на държавната или 
общинската институция по чл. 1, която се издава не по-късно от 30 октомври. 

(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати 



резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по 
ал. 2. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. За учебната 2017 - 2018 г. при възлагането на по-ниска от 

минималната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти 

от основните училища основната им работна заплата може да не се намалява. 
§ 2. На педагогическите специалисти, назначени при условията и по реда 

на чл. 8 от отменената Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане 

на длъжността „учител" или „възпитател" съобразно придобитото образование, 
професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 69 от 1994 г.), които  
заемат съответните длъжности към датата на влизане в сила на тази наредба, 

може да се определят основни месечни работни заплати в размери, по-ниски от 
минималните, определени в приложение № 3 към чл. 16, ал. 1. 
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 

2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование и е 
съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на 
финансите. 
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на 

персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и 
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета 
(ДВ, бр. 27 от 2008 г.). 
§ 5. До влизането в сила на раздел II и раздел III за нормите 

преподавателска работа и условията за откриване на работно място за 
длъжностите на педагогическите специалисти се прилагат съответно 
разпоредбите от отменената Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за 

преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в 
системата на народната просвета. 
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и 

III, които влизат в сила от учебната 2017 - 2018 г. 
Министър: Николай Денков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


