
  

 

                                                 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
 

Настоящите правила са разработени в съответствие със Закон за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор, Кодекса на труда, Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, чл. 13, ал. 1, т. 2 от Колективен трудов договор за 

системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със заповед на 

директора на ДГ «Майчина грижа» 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работна заплата, записвани по-нататък за краткост 

„Правилата”, уреждат структурата, елементите и организацията на работната заплата на 

работещите по трудово правоотношение в ДГ „Майчина грижа”– гр. Пловдив, като отчитат 

спецификата на различните длъжности и характерните за тях трудови задължения. 

 (2) Правилата се изработват, допълват, изменят и утвърждават от работодателя при 

спазване на процедурата, установена в чл. 37 от Кодекса на труда и Колективен трудов договор 

за системата на предучилищното и училищното образование 

 (3) При наличие на противоречия се прилагат действащите разпоредби на 

законодателството в Република България. 

Чл. 2. Правилата са разработени на базата на действащите в страната нормативни актове, 

уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация. 

Чл. 3. С настоящите правила се определят: 

1. Общите положения за организацията на работната заплата; 

2. Условията, редът и начините за формиране, определяне и разпределение на средствата за 

работната заплата; 

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

4. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното 

получаване; 

5. Условията, редът, размерът и начините за определяне на допълнително материално 

стимулиране, целеви награди и/или други плащания с еднократен характер. 

6. Редът и начините за изчисляване на брутната месечна заплата; 

7. Редът и начинът за изплащане на работните заплати; 

Чл. 4. (1) Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива организация на 

работната заплата да се гарантира справедливо и обективно определяне на индивидуалната 

работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения на работниците и служителите в 

детска градина Майчина грижа.  

(2) Правилата се прилагат спрямо всички педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал (работници и служители) в детската градина, които са уредили 

индивидуално трудово правоотношение с детската градина, независимо от неговото основание, 

срок и съдържание. 

(3)  Правилата не се прилагат спрямо лица, които осъществяват дейност на основание 

договор за управление или предоставят услуги на работодателя по граждански договор.   

 

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

 

Чл. 5. (1) Определянето на работните заплати на персонала в институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование е в съответствие с наредба на министъра на 

образованието и науката, с която се уреждат условията и редът за определяне на месечните 



  

 

работни заплати в предучилищното образование за персонала, който се дели на педагогически 

специалисти и непедагогически персонал (работници и служители) 

(2) В групата на педагогическите специалисти се включват лицата, заемащи следните 

длъжности в детската градина: 

1. Директор. 

2. Учители, старши учители, главен учител,учител по музика. 

 (3) Длъжността „старши учител" се заема от лица, които имат завършено висше 

образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността:  

1. заемат длъжността „учител";  

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат 

период на атестиране;  

3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;  

4. имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на изискванията";  

5. имат 10 години учителски стаж.  

(4) Педагогическите специалисти могат 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;  

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

4. имат получена при последното атестиране оценка „образцово изпълнение" или оценка 

„надминава изискванията".  

(5) Когато лице, заемащо длъжност „учител", изпълни условията по ал. 3 или 4 и подаде 

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

длъжностното разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността. 

(6) Разпоредбите на чл. 5, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 4 влизат в сила от учебната 2021/2022 г. 

(7) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална 

квалификация "учител", се изготвя и реализира план за придобиване на педагогически 

компетентности от съответното лице. 
(8) В групата на непедагогическия персонал (работници и служители) се включват 

длъжности, групирани в две групи: 

1. Административен персонал –  завеждащ административна служба, домикан,касиер. 

2. Работници – помощник възпитател,работник кухня  работник, поддръжка сгради и 

огняр. 

ІІІ. УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИНИ НА ФОРМИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

Чл. 6. Годишният размер на средствата за работната заплата на работещите по трудово 

правоотношение в детската градина се определя с бюджета на детската градина, като се 

формира с натрупване от началото на годината въз основа на определената със Списък-образец 

№ 2 численост на персонала и средна месечна работна заплата на едно лице от персонала за 

съответния месец, утвърдена в поименно разписание на длъжностите.   

Чл. 7. (1) Директорът на детската градина, прилагаща системата на делегираните бюджети, 

самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на 

персонала, съобразно утвърдените разходи, като изготвя и утвърждава длъжностно разписание 

на персонала и поименно разписание на длъжностите. 

  (2) Длъжностно разписание на персонала  се утвърждава от директора на детската 

градина при промяна числеността на персонала в резултат на намален обем на работа, 

съкращаване на щат или други причини, регламентирани в нормативните документи, 

действащи в системата на предучилищното и училищното образование и Република България.  

(3) Поименно разписание на длъжностите се утвърждава при всяка една промяна на 

компонентите на брутната работна заплата от директора на детската градина.  



  

 

Чл. 8. (1) Средствата за работната заплата за съответен период се използват за определяне и 

изплащане на: 

1. Основни месечни работни заплати на заетите по трудов договор; 

2. Допълнителни трудови възнаграждения: 

 с постоянен характер – за придобит трудов стаж и професионален опит; за придобита 

професионално-квалификационна степен ПКС, свързана с изпълняваната работа и др.; 

3. Допълнителни и други трудови възнаграждения, определени с нормативен акт и/или 

колективен трудов договор и/или настоящите правила и/или индивидуален трудов договор за 

работещите по трудови правоотношения; 

4. Възнаграждения за платен годишен отпуск или друг вид платен отпуск, заплащан от 

средствата за работни заплати; 

5. Обезщетения по Кодекса на труда; 

6. Допълнително материално стимулиране, целеви награди и/или други плащания с 

еднократен характер за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. 

(2) Годишният размер на средствата за работни заплати служи за база при определяне на 

вноските за бюджета на държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване, за 

учителски пенсионен фонд, допълнително задължително пенсионно осигуряване и други, 

дължими от работодателя. 

(3) При наличие на средства в годишния бюджет на детската градина в брутната заплата 

на персонала могат да се включат предвидените в чл. 8, ал. 1, т. 6 допълнителни трудови 

възнаграждения. 

(4) Целевите награди по чл. 8, ал. 1, т. 6 могат да бъдат парични или предметни в 

размери до:  

1. една минимална основна работна заплата в съответствие с Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 

от Наредба № 4  за нормиране и заплащане на труда – за педагогическите специалисти; 

2. една минимална работна заплата за страната – за непедагогически персонал (работници и 

служители) 

(5) Общият размер на средствата по ал. 4 се определя за съответната календарна година 

от директора на детската градина, след съгласуване със счетоводителя на детската градина. 

(6) Целевите награди по чл. 8, ал. 1, т. 6 могат да се получат от педагогическите 

специалисти по следните показатели за съответната календарна година: 

1. личен принос на преподавателя за утвърждаване имиджа на детската градина сред 

обществеността чрез подготовка, организиране и провеждане на инициативи, популяризиращи 

училищния живот; 

2. участия на децата в конкурси и други; 

3. участия на преподавателите в конкурси, конференции, форуми и други изяви; 

4. разработване и реализиране на проекти; 

5. получени от преподавателите номинации, грамоти, сертификати и награди.  

(7) Целевите награди по чл. 8, ал. 1, т. 6 се получават от педагогическите специалисти 

при условие, че има документи и наличие на факти, удостоверяващи обстоятелствата по всеки 

един и всички взети заедно показатели в ал. 6. 

(8) Целевите награди по чл. 8, ал. 1, т. 6 се получават от непедагогическия персонал 

(работници и служители)  по мотивирано предложение на директора на детската грдина, 

обсъдено с представителите на синдикалните организации в детската градина. 

(9) Вида на наградата /парична или предметна/, конкретния й размер и лицата се 

определят със заповед на директора на детската градина, съгласувана с представителите на 

синдикалните организации в детската градина. 

Чл. 9. Структурата на работната заплата включва: 

 брутна работна заплата; 

 основна работна заплата; 

 допълнителни трудови възнаграждения. 

Чл. 10. Брутна работна заплата – структура: 



  

 

(1)  основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и 

прилаганата система на заплащане на труда; 

(2)  допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в други 

нормативни актове и/или в Колективен трудов договор; 

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

трудов договор и невключени в (1) и (2). 

Чл. 11. При изчисляване на брутната заплата се включват: 

 основната работна заплата; 

 възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганата 

система за заплащане на труда; 

 допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на нормативни актове, 

уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейните елементи и организация; 

 възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на труда; 

 възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 

 възнаграждението за платен годишен отпуск. 

Чл. 12. За обработка на трудовите възнаграждения на персонала, работещ в детска градина, и на 

осигурителните плащания се ползват програмни счетоводни продукти, които са съвместими с 

изискванията на Министерството на финансите. 

Чл. 13. Чрез използваните програмни продукти се осъществява експорт на бюджетната сметка 

към обслужващата и други банки, както и към ТД на НАП и други. 

Чл. 14. Изчисляването на брутната работна заплата се извършва месечно от ЗАС и 

счетоводителя. 

Чл. 15. ЗАС и Счетоводителят отговаря за въвеждането в интегрирания софтуер за 

автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите 

възнаграждения при всички форми на собственост и системи за заплащане. 

Чл. 16. Средно дневният размер на брутното трудово възнаграждение се изчислява като 

полученото брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец се раздели на броя 

на отработените дни през този месец. 

Чл.  17. Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна 

заплата за месеца се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно 

време в часове. 

Чл.  18. За педагогическите специалисти при необходимост се изчислява стойността на един 

учебен час съгласно възложената норма преподавателска работа на съответния педагогически 

специалист. 

Чл. 19. За начисляване на полагащите се брутни заплати на персонала за съответния месец 

отговаря ЗАС и счетоводителя. 

Чл. 20. В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен 

годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включват елементите, определени в чл. 17 от 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 

Чл. 21. В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и чл. 228 от Кодекса на 

труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови 

възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото 

друго не е предвидено в Кодекса на труда. 

Чл. 22. Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови 

задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност и 

определени в длъжностната характеристика на всеки служител или работник, в съответствие с 

приетите за системата на предучилищното образование стандарти, критерии и норми за 

количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. 

Чл. 23. Размерът на основната работна заплата се определя в съответствие с нормативните 

актове и се договаря в трудовия договор между страните по трудово правоотношение. 

Чл. 24. Месечната основна работна заплата се изчислява в съответствие с прилаганите системи 

за заплащане и уговореното в индивидуалния трудов договор. 



  

 

Чл. 25. При настъпили изменения в размера на индивидуалната месечна работна заплата по 

силата на нормативен акт задължително се подписва ново допълнително споразумение към 

основния трудов договор между директора и съответния учител, служител или работник в 

двуседмичен срок от настъпване на изменението. 

Чл. 26. Измененията на основната месечна заплата на работещите се извършват при: 

(1) промяна на действащото законодателство; 

(2) промяна на заеманата длъжност; 

(3) промяна на образователна степен и/или професионално-квалификационна степен; 

(4) в други случаи при спазване на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда. 

Чл. 27. Изменения на основните месечни работни заплати по чл. 26, ал. (3)  се извършват след 

представяне на документ, удостоверяващ образователната степен и/или професионално-

квалификационната степен. 

Чл. 28. (1) Размерът на индивидуалната основна месечна работна заплата за всяко длъжностно 

лице се договаря между директора на учебното заведение и служителя въз основа на 

определените годишни средства за заплати в рамките на утвърдения бюджет на детската 

градина и нормативни документи, уреждащи заплащането на труда в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

(2) При договарянето се вземат предвид изискванията за съответното работно 

място/длъжност, придобитият трудов стаж и професионален опит, професионално-

квалификационна степен при спазване на реда и условията, предвидени в нормативните актове, 

КТД и настоящите правила. 

(3) Индивидуалната работна заплата, определена с трудовия договор, е гарантирана 

при спазване на установените правила и системи за работна заплата и ред за месечното им 

формиране. 

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ 

ЗАПЛАТИ 

Чл. 29. (1) Основната месечна работна заплата за педагогическите специалисти е 

възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа; другите трудови 

задължения, присъщи за длъжността, произтичащи от нормативен акт; утвърдени от директора 

в длъжностна характеристика задължения и/или друг документ, в съответствие с уговорената в 

индивидуалния трудов договор продължителност на работното време. 

(2) Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал 

(работници и служители) при нормална продължителност на работното време се договарят в 

размери не по-ниски от минималната работна заплата за страната, и не могат да бъдат по-

високи от определените в приложение № 2, освен в случаите на промяна с нормативен акт 

и/или Колективен трудов договор. 

(3) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати се договарят 

между  директора на детската градина  и служителя въз основа на определените годишни 

средства за заплати в рамките на утвърдения бюджет на детската градина и нормативни актове, 

уреждащи заплащането на труда в системата на предучилищното и училищното образование и 

се определят в индивидуалния трудов договор.  

Чл. 30. (1) При определяне на основната работна заплата на директора на детската градина 

задължително се отчитат броя на децата в детската градина и вида на учебното заведение. 

(2) Механизмите за определяне на основната работна заплата на директора на детската 

градина се определят ежегодно със вътрешни правила за работни заплати на директорите в 

община Пловдив,утвърдени със заповед  от кмета на община Пловдив. 

Чл. 31. (1) Индивидуалният размер на минималната основна работна заплата на 

педагогическите специалисти при пълно работно време не може да бъде по-нисък от 

определените в приложение № 1. 

(2) Индивидуалните основни работни заплати на персонала, договорени до влизане в 

сила на Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда не се намаляват. 



  

 

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

педагогическите специалисти се допускат, когато: 

            1. Индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената 

минимална норма преподавателска работа. 

2.  В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без съответната специалност, 

но с професионална квалификация "учител", индивидуалният размер на основна работна 

заплата на педагогическите специалисти е 80 % от съответната основна работна заплата при 

пълно работно време. 

Чл. 32. (1) При определяне на по–висока индивидуална норма преподавателска работа на 

педагогическите специалисти  може да се определя по–висока индивидуална основна месечна 

работна заплата пропорционално на увеличението на нормата. 

 (2) Когато в началото на учебната година се определи по–ниска индивидуална норма 

преподавателска работа от досегашната определената индивидуална норма се намали, 

основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата. 

Чл. 33. Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет или вътрешен акт на 

работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, на персоналът, зает в 

детската градина, 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 трудово правоотношение. 

V. ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И 

УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ 

Чл. 34. На работниците и служителите в детската градина се заплащат допълнителни и други 

трудови възнаграждения в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните 

актове за структурата и организацията на работната заплата, КТД и настоящите правила. 

Чл. 35. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал в детската градина се заплаща допълнително месечно 

възнаграждение, в размер на едно на сто (1 %) от индивидуалната основна месечна работна 

заплата за всяка година трудов стаж. 

(2) За професионален опит се признава времето, през което лицето е работило по трудово 

и служебно правоотношение: 

1. на длъжност „директор”, „заместник-директор”, учителски длъжности, „педагогически 

съветник”, „ръководител на направление „ИКТ” или упоменатите длъжности за 

педагогическите специалисти в чл. 3 и ал. 2 от Наредба № 4  за нормиране и заплащане на 

труда.. 

2. на длъжност „заместник-директор, „счетоводител”, „ЗАС”, „работник, поддръжка 

сгради” и  „огняр” за непедагогическия персонал по специалността, изисквана при заемане на 

длъжността. 

(3) За придобит трудов стаж и професионален опит на непедагогическия персонал от 

категория „помощник възпитател” се взема предвид педагогически или сходен трудов стаж на 

лицето. 

(4) Правото за получаване на възнаграждение по чл. 35, ал. 1 възниква при придобит 

трудов стаж и професионален опит, не по-малък от една година. 

(5) Правата на новопостъпилите работници и служители с оглед размера на 

допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се установяват след 

преценяване и определяне на продължителността на трудовия стаж относно същата, сходна или 

със същия характер работа, длъжност или професия. 

Чл. 36. (1) За по-висока лична квалификация на педагогически специалисти с професионално-

квалификационна степен, свързана с изпълняваната работа, се заплаща допълнително месечно 

трудово възнаграждение в размери както следва:Приложение №3 

 (2) Възнаграждението по ал. 1 е с постоянен характер 



  

 

Чл. 37. (1) Положеният извънреден труд и за работа през дните на официалните празници  се 

заплаща с увеличение в размери по реда на чл. 262 и чл. 264 от Кодекса на труда. 

(2) Увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, 

определено с трудовия договор. 

Чл. 38.За възнаграждение при вътрешно заместване, като условията се определят в съответното 

допълнително споразумение или вътрешен акт на работодателя.  

Чл. 39. На педагогическите специалисти за работа със ЗУД се заплаща.22лв.месечно. 

Чл. 40. На непедагогичаските работници и служители се полага безплатна храна по 2.50лв 

дневно. 

Чл.41 (1) На комисията по ЕЛРП се полага заплащане за всяко дете със СОП за което е 

получено финансиране по Списък –Образец №2 за финансова година. 

            (2) Средствата получени за всяко дете се изплащат на тримесечие при отразени в 

утвърдения график реално проведени дейности за приобщаване на децата със СОП. 

             (3) Директора издава заповед за заплащане на труда на членовете на комисията . 

Чл. 42 (1) За учители, работещи с деца със специални образователни потребности, интегрирани 

в групата, в размер на 30.00 лева месечно. 

(2) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща при реално отработено с децата време,което се 

отразява в доклад придружен с график за изпълнена реално работа с деца. 

Чл. 43. За наставничество на педагогическите специалисти, се изплаща сума в размер на 60,00 

лева в учебно време. 

Чл. 44. За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст- 

за действително посещение, отразено в протокол, се заплаща допълнително възнаграждение . 

Чл. 45. (1) В зависимост от постигнатите годишни разултати, на педагогическите специалисти 

се изплаща допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда за 

съответната учебна година въз основа на оценяване, извършено по показатели от Приложение 

№ 4 към чл. 24 от Наредба № 4  за нормиране и заплащане на труда и критерии към тях, приети 

с решение на Педагогическия съвет. Резултатите от труда на педагогическите специалисти се 

оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 01 октомври.  

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

съответната учебна година имат педагогическите специалисти, които са в трудови 

правоотношения детската градина към края на учебната година и имат действително 

отработени при същия работодател най-малко 124 (сто двадесет и четири) дни за учебната 

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

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

съответната учебна година имат и педагогическите специалисти, чието трудово 

правоотношение е прекратено преди края на учебната година, но имат действително отработени 

при същия работодател най-малко 124 (сто двадесет и четири) дни за учебната година, за която 

се отнася оценяването (без различните видове отпуск). 

  (4) Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическите 

специалисти, с изключение на директора, се определя в рамките на определените по чл. 44 

средства, пропорционално на получения от всяко лице общ брой точки в картата за оценка 

спрямо общия брой точки на педагогическите специалисти в детската градина. 

(5) При определянето и изплащането на допълнителното трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда за съответната учебна година на педагогическите специалисти се 

спазват разпоредбите на Раздел V от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда. 

(6) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през 

учебната година се изплаща на директорите въз основа на оценяване, извършено по показатели  

и критерии към тях, определени от работодателя –кмет на община Пловдив. 

(7) Средствата за постигнати резултати от труда на директорите се предоставят целево от 

бюджета на МОН по бюджетите на ПРБ. 



  

 

Чл. 46. Средствата за допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от 

труда през учебната година на педагогическите специалисти са включени в единните разходни 

стандарти за едно дете  и се планират в рамките на бюджета на детската градина в размер не по-

малко от 4% от годишния размер на средствата за работни заплати. 

Чл. 47. (1) Ежемесечно се осигуряват средства за фонд «Социално-битово и културно 

обслужване» в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата. 

(2) Редът за разпределение за ползване на средствата по ал. 1 се определя от Общото 

събрание на работниците и служителите в детската градина, проведено в началото на всяка 

календарна година. 

(3) В срок до два дни от провеждане на Общото събрание в канцеларията на детската 

градина се представя препис-извлечение от протокола, съдържащ взетото решение за реда за 

разпределение за ползване на средствата по ал. 1. 

Чл. 48. (1) За всяка календарна година педагогическите специалисти  имат право на 

представително облекло при изпълнение на служебните си задължения в съответствие с 

Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

(2) Средствата за представително облекло на педагогическите специалисти за всяка 

календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, като 

конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора на детската 

градина за всяка календарна година в рамките на утвърдения бюджет и съобразно размерите, 

договорени в колективен трудов договор. 

(3) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облекло се 

осигурява от всяко лице от посочените в ал. 1 съобразно деловия вид, съответстващ на 

служебното му положение. 

(4) Средствата за представителното облекло се получават при наличие на трудово 

правоотношение с директора на детската градина към момента на определянето им. 

(5) При постъпване на работа през календарната година лице от посочените в ал. 1 има 

право на представително облекло пропорционално на оставащите до края й месеци. 

(6) Когато лице от посочените в ал. 1 напусне, то възстановява получената сума за 

представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за 

календарната година, за която е получил сумата. 

(7) Лице от посочените в ал. 1, което работи на непълно работно време, има право на 

сума за представително облекло, пропорционално на определената в трудовия му договор 

продължителност на роботното време. 

(8) Лице от посочените в ал. 1, чийто договор изтичат през съответната календарна 

година получава сума за представително облекло, пропорционално на оставащите месеци до 

изтичане на договора. 

(9) Лице от посочените в ал. 1, което ползва неплатен отпуск, отпуск поради бременност, 

раждане и осиновяване, отпук за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, неплатен отпуск за 

отглеждане на дете до 8-годишна възраст и платен отпуск, за което е осигурен заместник по 

трудов договор за изпълнение на служебните задължения, няма право на сума за 

представително облекло за времето на ползване на съответния отпуск.  

   (10) Лицата по ал. 9 след връщане на работа, получават сума за представително облекло в 

размер, пропорционално на оставащите до края на съответната календарна година месеци. 

Чл. 49. (1) За всяка календарна година лицата от непедагогическия персонал по трудово 

правоотношение имат право еднократно на парични средства за облекло. 

(2) Средствата за еднократно парично възнаграждение за облекло на непедагогическия 

персонал за всяка календарна година се осигуряват в рамките на утвърдения бюджет на 

училището, като конкретната стойност се определя от директора на детската градина за всяка 

календарна година в рамките на утвърдения бюджет и съобразно размерите, договорени в 

колективен трудов договор. 



  

 

 (3) Средствата за еднократно парично възнаграждение за облекло се получават при 

наличие на трудово правоотношение с директора на детската градина към момента на 

определянето им. 

(4) При постъпване на работа през календарната година лицето от непедагогическия 

персонал има право на еднократно парично възнаграждение за облекло пропорционално на 

оставащите до края й месеци. 

(5) Когато лицето от непедагогическия персонал напусне, то възстановява получената 

сума за еднократно парично възнаграждение за облекло, установена пропорционално на 

неотработените месеци за календарната година, за която е получило сумата. 

(6) Лице от непедагогическия персонал, което работи на непълно работно време, има 

право на еднократно парично възнаграждение за облекло, пропорционално на определената в 

трудовия му договор продължителност на роботното време. 

(7) Лице от непедагогическия персонал, чиито договор изтича през съответната 

календарна година получава еднократно парично възнаграждение за облекло, пропорционално 

на оставащите месеци до изтичане на договора. 

Чл. 50. (1) В рамките на годишния бюджет на детската градина се предвиждат средства за 

допълнително трудово възнаграждение на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал, разделено на три плащания: за Деня на българската просвета и на славянската 

писменост; за 15. ІХ. – начало на учебната година и за Деня на народните будители. 

(2) Общият размер на средствата по ал. 1, които ще се разпределят, се определя от 

директора; 

(3) Конкретните размери за допълнителното трудово възнаграждение на 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал са в съотношение 2 :  2 : 1 в 

съответствие с длъжностите /категориите персонал - педагогически специалисти; ЗАС и 

работници/помощно-обслужващ персонал. 

(4) Допълнителното трудово възнаграждение за директора на детската градина по чл. 45, 

ал. 1 е в размер, определен чрез Правилата за определяне на работните заплати на директорите 

на общинските детски градини. 

Чл. 51. (1) Допълнително трудово възнаграждение по чл. 45 се получава в пълен размер при 

отработени 8 месеца (считано от 01.ІХ)  за Деня на българската просвета и на славянската 

писменост; 8 месеца (считано от 01.І.) към 01.ІХ за 15. ІХ – начало на учебната година, 10 

месеца (считано от 01. І.) към 30.Х. – за Деня на народните будители без отпуск при временна 

нетрудоспособност над 30 календарни дни и при наличие на трудово правоотношение с 

директора на детската градина към момента на определяне. 

(2)  Лицата, които работят при непълно работно време с продължителност 4 (четири) 

часа получава 50 на сто от допълнителното трудово възнаграждение, полагащо се за 

съответната длъжност/категория. 

(3)  Лица, които към датата на определяне на ДТВ са в срок на предизвестие за 

прекратяване на тр.правоотношение към датата на получаване на възнаграждение такова не се 

начислява. 

(4) Отработеното време за получаване на допълнително материално стимулиране не 

може да бъде по-малко от четири месеца. 

Чл. 52. (1) Разликата от планираните средства за работна заплата и действително начислените и 

изплатени през годината /икономия ФРЗ/ може да се ползва за допълнително трудово 

възнаграждение в края на календарната година. 

(2) Размерът и начинът за разпределяне на средствата по ал. 1 са в съответствие с чл. 45, 

ал. 2 и ал. 3.  

(3) Средствата по ал. 2 се получават в пълен размер при отработени 11 месеца в ДГкъм 

05.ХII, включително дните на законоустановен отпуск по чл. 155, ал. 4 и ал. 5 от Кодекса на 

труда (установените в КТД на основание чл. 156а от Кодекса на труда по-големи размери), без 

различните видове отпуск (от чл. 159 до чл. 171 вкл. от Кодекса на труда) и при наличие на 

трудово правоотношение с директора на детската градина към момента на определяне. 



  

 

(4) Допълнителното трудово възнаграждение не се определя , когато отработеното време 

е по-малко от предвиденото в ал. 3. 

(5) Лицата, които работят при непълно работно време, получават 50 на сто от 

допълнителното трудово възнаграждение, полагащо се за съответната длъжност/категория. 

 

Чл. 53. (1) Във връзка с работата по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа по 

Оперативни програми, съфинансирани от Европейския съюз, Национални програми и други 

подобни се определят и изплащат възнаграждения за лица и дейности в съответствие с 

регламентите, правилата и инструкциите на проекта/програмата. 

(2) Индивидуалните възнаграждения на лицата по ал. 1 се определят на база 

определените с регламентите, правилата и инструкциите на проекта/програмата отчетни форми. 

(3) Индивидуалните възнаграждения на ангажираните по проекта лица и осигурителните 

плащания по проекта се начисляват към работните заплати в съответствие с проектните 

ведомости за начислените възнаграждения и осигурителни плащания и индивидуални справки 

за начислените възнаграждения и осигурителни плащания за всяко лице. 

(4) Индивидуалните възнаграждения на ангажираните по проекта лица се начисляват и 

изплащат към работните заплати след издадена от директора на детската градина заповед с 

приложена към нея проектна ведомост. 

(5) Индивидуалните възнаграждения на ангажираните по проекта лица се начисляват и 

изплащат към работните заплати при наличие на авансово, текущо или окончателно 

финансиране на дейностите по проекта. 

(6) Индивидуалните възнаграждения на ангажираните по Национални програми лица и 

осигурителните плащания по съответната програма се начисляват към работните заплати в 

съответствие с документите, регламентирани в конкретната програма.  

VІ. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА 

Чл. 54. Брутната месечна работна заплата на работниците и служителите, работещи по трудово 

правоотношение, се сътои от: 

1. Основна работна заплата 

2. Допълнителни трудови възнаграждения 

3. Други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния 

трудов договор и невключени в т. 1 и т. 2 

Чл. 55. (1) При изчисляване на брутната заплата се включват: 

1. Основната работна заплата; 

2. Възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганата 

система за заплащане на труда; 

3. Допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на нормативни 

актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейните елементи и организация; 

4. Възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на труда; 

5. Възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда; 

6. Възнаграждението за платен годишен отпуск 

(2) Изчисляването на брутната работна заплата се извършва месечно от ЗАС и 

счетоводител. 

VІІ. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ 

Чл. 56. Трудовото възнаграждение на всеки педагогически специалист, лице от 

непедагогическия персонал (служител или работник) от ДГ се изплаща в националната парична 

единица – български лев. 

Чл. 57. (1) Формираните съгласно Правилата месечни работни заплати, както и полагащите се 

съгласно закон, нормативен документ, индивидуален трудов договор и/или тези Правила 

допълнителни трудови възнаграждения се изплащат на две части: авансово и окончателно всеки 

месец на два пъти. 

(2) Сумата от авансовото плащане е до 40 % от основната месечна работна заплата на 

работника или служителя 



  

 

(3) Изплащането е както следва:  

1. Авансово изплащане – до 25-то число на текущия месец; 

2. Окончателно изплащане – до 15-то число на следващия месец. 

(4) Трудовото възнаграждение на работниците и служителите в детската градина се 

превежда по банков път в посочена писмено от всеки лична банкова сметка. 

(5) Изключения от чл. 51, ал. 3, т. 1 се допускат през м. юли и м. август на съответната 

календарна година.  

(6) Изключения от чл. 51, ал.3, т. 1 и т. 2 се допускат през м. декември на съответната 

календарна година, във връзка с указания дадени от ПРБ за финансовото приключване на 

същата. 

Чл. 58. Работниците и служителите получават месечни фишове лично от ЗАС и касиер-

домакин. 

 VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Настоящите правила се издават на основание чл. 7, ал. 1, т. 15 от ЗФУКПС и чл. 2, ал. 1, т. 2 

от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. 

2. Правилата са съобразени с чл. 22 от  Наредба за структурата и организацията на работната 

заплата и Наредба № 4 от 20 април 2017 г. актуализирана 2019 г.на МОН за нормиране и 

заплащане на труда. 

3. Правилата са разработени в съответствие с чл. 37 от Кодекса на труда.  

4. Изменения и допълнения на Правилата се правят по реда чл. 37 от Кодекса на труда 

5. Правилата влизат в сила от 01.01,2020г. и отменят досега действащите. 

 

 

 


