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  Утвърждавам: 

                                                                    Директор 

                                                                               /инж.Татяна Башева - Кънева/ 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

В ПГЕЕ „Мария Кюри” Сливен 

 
Раздел I 

Общи положения 
Чл. 1. (1) С вътрешните правила се определя структурата и организацията на работната 

заплата, видовете допълнителни трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и 

изчисляване на трудовите възнаграждения на персонала в гимназията. 

(2) Персоналът в ПГЕЕ „Мария Кюри” се разпределя на педагогически и непедагогически. 

1. Педагогически персонал: директор, заместник-директор по учебно-производствената 

дейност, учител, старши учител, педагогически съветник. 

2. Непедагогически персонал:  

 Специалисти: главен счетоводител, касиер-счетоводител, завеждащ учебна 

работилница, домакин, специалист човешки ресурси. 

 Работници: хигиенисти.  

(3) Вътрешните правила за работната заплата са разработени на основание: 

1. Наредбата за структурата и организация на работната заплата приетa с ПМС № 4/17.01.2007 г..изм. 

ДВ бр 66/24.07.2020 г. 

2. Наредба № 4/20.04.2017г. на Министерството на образованието и науката за нормиране и 

заплащане на труда в институциите в  системата на предучилищното и училищното образование – 

детски градини, училища, ЦПЛР, РЦПППО, Националния дворец на децата и Държавния 

логопедичен център.; изм. и доп.09.2022 г. 

3. Кодекс на труда 

4. Колективeн трудов договор за системата на народната просвета Д01 – 197/17.08.2020 г.; Анекс към 

КТД- Д01-342/07.12.2020 г.; Анекс към КТД- Д01-169/29.07.2021 г.; Анекс към КТД- Д01-

247/11.11.2021 г.; Анекс към КТД- Д01-44/04.04.2022 г.; Анекс към КТД- № Д01-157/20.07.2022г. 

5. Нормативни актове уреждащи въпроси свързани с работната заплата: 

5.1. Закон за държавния бюджет 2021 г. /  2022 г. 

5.2. Закон за бюджета на ДОО  за 2022 г. 

и се прилагат при определяне на работните заплати в ПГЕЕ „Мария Кюри” Сливен. 

 

Чл. 2. Вътрешните правила имат за цел: 

1. Постигане на целите, заложени в политиката на ПГЕЕ „Мария Склодовска - Кюри”, град 

Сливен за управление на персонала; 

2. Определяне на механизми за формирането на размера и изплащането на индивидуалните, 

допълнителните и други трудови възнаграждения; 

3. Конкретизиране на нормативни разпоредби, касаещи заплащането на труда в системата, 
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както и на клаузите от колективния трудов договор; 

4. Спазване на действащата нормативна уредба. 

 

Чл.3. С вътрешните правила за работната заплата се определят: 

1. Нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти – Приложение 1 

2. Условия за откриване на работно място за длъжностите на педагогическите специалисти 

3. Реда и условията за формиране и разпределение на средствата за РЗ; 

4. Реда и условията за определяне и изменение на основните месечни работни заплати; 

5. Система за оценка на работните места; 

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

тяхното получаване; 

7. Реда и начина за определяне и изменение на допълнителните и други трудови 

възнаграждение; 

8. Ред и условия за изплащане на работната заплата; 

9. Условията за получаване на парични награди; 

 

Чл.4. Настоящите правила се утвърждават, допълват и изменят от директора след обсъждане 

със синдикатите, в съответствие с настъпващи промени в нормативната уредба, имащи приложение 

към правилата. 

 

 

Раздел II 

ОПРЕДЕЛЯНЕ  И  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА 

ЗАПЛАТА 
 Чл.5. (1) Средствата за работна заплата се определят в рамките на делегирания бюджет и 

съобразно размера на субсидията, получена от финансиращия орган на база утвърдена формула и 

нецелевите приходи, оставащи в разпореждане на директора на училището, както и от приходи и 

доходи от собственост.   

      (2) Средствата за работна заплата за съответен период се използват за изплащане на:  

1. Основни месечни заплати по трудов договор;  

2. Допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда и другите 

нормативни актове;  

3. Други допълнителни възнаграждения, уговорени в колективен трудов договор  и/ или 

индивидуален , както и  в тези Правила; 

4. Възнаграждение за  платен годишен отпуск  или друг платен отпуск , заплащан от 

средствата за РЗ; 

5. Обезщетения по КТ и предвидени в КТД.  

   (3) Годишният размер на  средствата за РЗ служи за база  при определяне на вноските  за 

бюджета на задължителното социално и здравно осигуряване, за фонд ПКБ за сметка на 

работодателеля и пенсионните учителски  фондове за родените преди и след 1960 г. 

   (4) При наличие на икономии по ФРЗ същите се могат да се използват за допълнително 

материално стимулиране на персонала. 

(5) При наличие на просрочени задължения по бюджета на училището директорът извършва 

корегиране на средствата за РЗ. 

   Чл.6. Основната работна заплата  е възнаграждение  за изпълнението на определени 

трудови задачи , задължения и отговорности , определени в длъжностната характеристика на всеки. 
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 Чл.7. Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се  

извършват при:  

1. промяна с нормативен акт;  

2. преназначаване на друга длъжност;  . 

3.  случаите , предвидени в чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.  

4. в други случаи, предвидени в нормативен акт.  

    

 Чл.8. (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 среднодневната основна 

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

време в часове. 

 

 

Раздел IIІ 

 

РАБОТНА ЗАПЛАТА 

 
Чл. 9. (1) Основната месечна заплата на директора се определя на база Правила за 

определяне на работните заплати на директорите на общински и държавни училища, актуализирани 

всяка година със Заповед на Министъра на образованието, както и  при изменение и допълнение на 

Наредба № 4/20.04.2017г. на Министерството на образованието и науката за нормиране и заплащане 

на труда в институциите в  системата на предучилищното и училищното образование. За 2022 г. 

основната работна заплата на директора е актуализирана със Заповед № РД-09-4138/05.09.2022 г. на 

Министъра на образованието и науката. 

(2) Основната месечна работна заплата за лицата, заемащи „учителска длъжност” се определя 

в зависимост от заеманата учителска длъжност, нормата за задължителна преподавателска работа 

според Държавния образователен стандарт, образователния ценз, квалификацията и кариерното 

развитие на съответния учител съобразно приложение №1и 2.  

1.Изключения от минималните размери на основните месечни РЗ на педагогическия персонал 

се допускат, когато: 

а) лицето не отговаря на изискванията за заемане на длъжността; 

б) индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална 

норма задължителна преподавателска работа. 

   2. Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената от системата на      

народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора 

съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работната заплата въз основа на 

определените годишни средства за заплати в рамките на утвърдения бюджет на училището или 

обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор. 

(3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия персонал 

се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата пропорционално на 

увеличението на нормата. 

(4) Основната месечна работна заплата за длъжностите: "заместник-директор по учебно-

производствената дейност", педагогически съветник, учител, старши учител се определя в зависимост 

от пълната норма за задължителна преподавателска работа, образователният ценз, квалификацията, 

като не може да бъде по-ниска от определената начална основна месечна работна заплата за 
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съответните длъжности съгласно приложение №2. 

(5) Основната месечна работна заплата на лицата, които не отговарят на изискванията за 

заемане на учителските длъжности, се определя в процент към основната месечна работна заплата за 

учителскa длъжност с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен 

"магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО за съответната професионално-

квалификационна степен (или без ПКС), както следва: 

1. за лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен 

"магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО - 80 на сто; 

2. за лица със средно професионално и средно общо образование - 65 на сто. 

(6) Размерът на основната месечна работна заплата на лицата, заемащи учителски длъжности 

по практика със средно професионално образование и учителска правоспособност се определя по 

реда на ал. 4. 

(7) При недостигане на нормата за задължителна преподавателска работа за учителскa 

длъжност основната месечна работна заплата на лицето се намалява пропорционално на недостига на 

нормата. 

(8) Основната месечна работна заплата на лицата, заемащи учителски длъжности не се 

намалява, когато нормата за задължителна преподавателска работа се допълва с учебни часове, които 

не са по неговата специалност. 

(9) Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал, при 

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

работна заплата за страната: 

1. За длъжности, неизискващи образователна степен и професионална квалификация – не по-

малко от 100 % от минималната работна заплата; 

2. За длъжностите „огняр“, „охранител“ и подобни на тях длъжности – не по-малко от 110% 

от минималната раб. заплата; 

3. За длъжностите „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“ и подобни на тях 

длъжности – не по-малко от 115% от минималната работна заплата; 

4. За длъжностите „библиотекар“, „счетоводител“ и „главен счетоводител“, членове на 

синдикатите – не по-малко от 125% минималната работна заплата; 

(10) Договореностите по ал.(9) т.2-4 се прилагат за служители със съответната 

професионална квалификация. 

 (11) 1.Основните месечни работни заплати за всички длъжности могат да бъдат определени 

и по-високи от тези в приложение  №2,  в рамките на средствата за работна заплата от делегирания 

бюджет . 

2. Новопостъпилите педагогически специалисти, назначени по чл.68 от КТ се назначават за 

срока на договора с основна месечна заплата не по-ниска от определената начална основна месечна 

работна заплата за съответните длъжности съгласно приложение №2. 

 

Чл. 10. За стаж по специалността се признава времето, през което лицето е работило по 

трудово и служебно правоотношение: 

1. на длъжност "директор", "учител" и длъжностите: заместник-директор - с преподавателска 

заетост, възпитател, ръководител на филиал в Междуучилищен център за трудовополитехническо 

обучение (МУЦТПО), логопед, педагог, корепетитор, психолог, хореограф, ръководител на учебно-

изчислителен кабинет, педагогически съветник, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител в 

училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета; 

2. като организационно-педагогически работник в национални, регионални и общински 

извънучилищни учреждения; 

3. като училищен инспектор, методист, експерт в регионален инспекторат по образованието, 
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Министерството на образованието и науката и други длъжности, свързани с учебно-възпитателна и 

организационно-методическа дейност в централните и местните органи; 

 

Чл. 11. 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. 12. Елементите на брутното трудово възнаграждение  са: 

1. Основно трудово възнаграждение за отработеното време; 

2. Допълнителните трудови възнаграждения съгласно приложение №3, които имат 

постоянен характер: 

- При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение,/ за системата на народната 

просвета това е 1 на сто от основната работна заплата/ за придобит трудов стаж и професионален опит 

работодателят отчита изцяло и: 

А). Придобитият трудовия стаж на работника или служителя до 01 юли 2007 г. по трудово или служебно 

правоотношение по смисъла на Наредбата за стуктурата и организацията на работната заплата, както и 

трудовия стаж след 01 юли2007 г. в друго предприятие на сходна или със същият характер работа или 

професия, съгл. Чл.2, ал.4 от Наредбата за стуктурата и организацията на работната заплата; 

Б). (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово 

правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с 

работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и 

майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и 

професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, 

общо заболяване и майчинство; 

В). трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, 

длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на 

някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно 

законодателството на съответните държави; 

Г). (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово 

правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на 

техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите 

членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са 

били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, 

старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради 

общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на 

съответните държави. 

Д) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Условията, при които се зачита сходният 

характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на 

браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието 

- за професионално – квалификационна степен, ако не е включена като елемент в ОРЗ; 

възнаграждението е с постоянен характер и се изплаща от началото на месеца, следващ датата на 

представяне на документ за придобиването и – Приложение 3. 

- При наличие на повече от едно основание за доплащане за по-висока лична квалификация 

лицето получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение. 
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3. Допълнителни трудови възнаграждения, които нямат постоянен характер: 

3.1. за изпълнение на учебни часове по учебни предмети над минималната норма 

преподавателска работа, ако те не са отчетени при определяне на основната работна заплата ; 

3.2. на класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация на съответната паралелка (съгласно приложение №3); 

3.3.1. за 24.V., Коледа и за началото на учебната година - до три пъти годишно,  за 

персонала в трудови правоотношения към първо число на месеца, в който се изплаща допълнителното 

възнаграждение, при действително отработени за 24.V. – 4месеца,; за 15.IX. – 8месеца и за Коледа – 

11месеца; 

3.3.2 еднократно в края на бюджетната година – след реализирани икономии в бюджета на 

ПГЕЕ „М. Кюри” Сливен, пропорционално на действително отработените дни. 

3.4. ДТВ на директора се определя на база Правила за определяне на работните заплати на 

директорите на общински и държавни училища, актуализирани всяка година със Заповед на 

Министъра на образованието- за 2022 год. Заповед РД 09-4138/05.09.2022 г. 

3.5. за допълнителни дейности: за административно и техническо обслужване НВО и ДЗИ, 

както и принос за повишаване рейтинга на училището – еднократни персонални  награди . 

3.6. за допълнителни дейности, извършвани от педагогическия персонал, определени в 

Приложение №4;  

       3.6.1 за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия 

персонал в ПГЕЕ „М. Кюри” Сливен допълнително трудово възнаграждение по условията и реда на 

Раздел V от Наредба № 4 от 2017 година нормиране и заплащане на труда: 

       3.6.2- ДТВ за постигнати резултати от труда се изплаща въз основа на оценяване, 

извършено по показатели и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет. Резултатите 

от труда на педагогическите специалисти се оценяват след приключване на уч. година, но не по-късно 

от 1 октомври. 

       3.6.3. Средствата за ДТВ за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти 

са включени в ЕРС и се планират в рамките на бюджета на училището в размер не по-малко от 4,2% и 

не повече от 5,0% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите 

специалисти, включващо осигурителни вноски работодател. 

       3.6.4. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат 

педагогическите специалисти, които са в трудови правоотношения с институцията към края на уч. 

година и имат действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за учебната година, 

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

       3.6.5. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат и 

педагогическите специалисти, чието трудово правоотношение е прекратено с училището преди края на 

уч. година, но имат най-малко 124 дни за учебната година, за която се отнася оценяването (без 

различните видове отпуск) при същия работодател. 

       3.7. Право на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда има 

непедагогическия персонал въз основа на оценяване, извършено по показатели и критерии, приети но 

Общо събрание – Приложение №5. Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите до 

10 бр. непедагогически персонал се извършва от директора, а при и над 10 – от комисия, като 

председателят, членовете и техния брой се определят с решение на Общото събрание. 

       3.7.1. Средствата за горепосоченото ДТВ се планират в рамките на бюджетите на 

институциите в размер не по-малко от 2,5% и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за 

работни заплати на непедагогическия персонал, включващо осигурителни вноски работодател. 

       3.7.2. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат 

непедагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с институцията към края на уч. 

година и имат действително отработени при същия работодател най-малко 152 дни за учебната година, 
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за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск). Резултатите от труда на 

непедагогическия персонал се оценяват след приключване на уч. година, но не по-късно от 1 октомври. 

     3.7.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО Т.3.6.3; Т.3.7-3.7.2. ВЛИЗАТ В СИЛА 

СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА НАРЕДБА № 4/20.04.2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА 

ТРУДА. 

                  3 .8. Допълнително възнаграждение за членовете на „екипа за обхват”: 

 За осъществяване на дейностите по обхващане и задържане на ученици в задължителна училищна 

възраст, застрашени от отпадане от системата на предучилищното и училищно образование за времето 

от 01.09. до 30.06. на съответната учебна година, на членовете на училищния екип се начислява 

допълнително трудово възнаграждение . Заплащането се извършва след  представяне на копие от 

протокола за посещение на ученици в задължителна училищна възраст, застрашени от отпадане от 

системата на предучилищното и училищно образование. Общият разход за месечно възнаграждението за 

периода от 01.09. до 30.06. на съответната учебна година на членовете на екипа е в размер до 40 

процента от  наличните средства в бюджета на училищната институция, осигурени по смисъла на § 38, 

ал. 17 и ал.18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл.7, ал.4 от Наредбата за приобщаващото образование и във връзка с чл. 7 от Закона за 

семейните помощи за деца, като се изчислява на база лекторски час. 

                  3.9.  За провеждане на допълнително обучение с цел осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие на учениците педагогическите специалисти получават допълнително 

възнаграждение в размер на един лекторски час -9,35 лв., за проведен учебен час  по предмети, за които 

са идентифицирани обучителни затруднения и за ученици, които не владеят книжовните норми на 

българския език. Това допълнително обучение се извършва по предложение на координатора, участващ 

в процеса на обща подкрепа и по график, утвърден от директора на училището за времето от 15.09. до 

30.06. на текущата учебна година. Отчитането на горепосочените часове ще се извършва чрез 

Декларация за отчитане на реално проведените часове и отразени във въведения за целта дневник. 

Възнаграждението ще се изплаща при налични средства в бюджета на училището, осигурени по смисъла 

на § 38, ал. 17 и ал.18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование и във връзка с чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца. 

3.10. За изработване на седмичното разписание се заплаща възнаграждение в размер на 25 

лекторски часа 2 пъти годишно, за всеки учебен срок. Заплащането се извършва в края на всеки учебен 

срок със заповед на директора. 

      3.11. Допълнителното възнаграждение по т.3.2. се изплаща на класните ръководители за 

съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия 

по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните 

занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование 

– и за един месец след приключване на учебните занятия. 

      3.12. При отсъствие на класния ръководител допълнителното възнаграждение по т. 3.2. се 

изплаща на заместващия учител пропорционално на времето на заместване. 

      3.13. За работа с деца и ученици със СОП – на директори, учители и педагогически специалисти 

се изплаща допълнително възнаграждение не по-малко от 30,00 лв. месечно. Възнаграждението се изплаща 

за действително отработено време през периода на учебните занятия, като се изчислява пропорционално на 

отработените дни за месеца. 

  3.14. На учителите, които извършват дейности по ИКТ и не са ръководители на компютърни 

кабинети, на които е възложена обработката на задължителната електронна документация на училището 

се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 30 лева месечно за действително 

отработено време в периода 15.09. – 15.07.за всяка учебна година. 

3.15. На учителите, ръководещи извънкласни дейности – занимания по интереси по график, 

одобрен от директора се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 15,00 лв. на час, включващи 
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личните осигурителни вноски, като се представят месечни отчетни доклади със занимания по дати и 

тематични разпределения.Броя часове за уч. 2021/22 год. се определя на 70 часа. 

3.16.На директора на училището, за организиране и координиране на извънкласни дейности – 

занимания по интереси се изплаща ДТВ, определено в Правилата в размер на 20,00 лв. месечно в рамките 

на учебната 2021/22г. 

 

Чл. 13. Допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително отработеното 

време. На тези, които нямат отработенo пълно работно време се заплаща пропорционално за 

отработеното време. 

 

Чл. 14.  На членове от персонала с наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от 

КТ допълнително трудово възнаграждение по чл.12, т.3.3 от ВПРЗ не се определя за срок от 6 месеца, 

включващи един официален празник. 

 

Чл. 15. (1) За провеждане на допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от 10 

учебни дни от у-ще поради заболяване или за консултации на ученици, преминали на самостоятелна 

форма на обучение поради здравословни причини по чл.112, ал.1, т.1 от ЗПУО и при решение на екипа 

за подкрепа за личностно развитие и за провеждане на допълнително обучение по учебни предмети за 

компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от 

разстояние в електронна среда, при условията на чл.115А, ал.4 от ЗПУО – 15,00 лв. за 1 проведен час. 

(2) За времето на провеждане на обучение в електронна среда в условия на епидемии, 

пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или др. Случаи на непреодолими 

събития, работодателите изплащат като допълнително трудово възнаграждение на провеждащите това 

обучение педагогически специалисти 30,00 лв. месечно, за действително отработено време, за 

компенсиране на разходите на консумативи – средствата са осигурени целево. 

 

Чл. 16. (1) Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа на 

педагогическия персонал се заплаща, както следва: 

1. за лицата, заемащи учителска длъжност с висше образование с придобита образователно-

квалификационни степени "магистър" или "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" ЗВО – 9,35 лв.; 

2. за лицата, заемащи учителска длъжност с висше образование с придобита образователно-

квалификационни степени , но неотговарящи  на изискванията за заемане на конкретната длъжност – 

7,70 лв;   

3. за лицата, заемащи учителска длъжност със средно образование – 6,93 лв. ; 

4. директорът на учебното заведение създава организация за изплащане на лекторските 

часове до края на месеца, следващ този, през който са изработени. 

 (2) Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа, се заплаща 

в размер 9,35 лв.  

 

Чл. 17. За извършване на допълнителна работа по изпълнението на национални програми или 

други видове дейности могат да се сключват и допълнителни индивидуални договори и се определят 

други видове допълнителни възнаграждения на лицата пряко заети по изпълнението им. 

 

Чл.17А По Н А Ц И ОН А ЛН А  ПР ОГ РАМ А  „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ" - 

заместване на отсъстващи учители в училищата размера на допълнителното заплащане е както 

следва: 

1. За един учебен час/астрономически час в зависимост от начина на отчитане на нормите 

за преподавателска работа на отсъстващия учител/възпитател (Приложение № 1 към чл.4, ал.11 от 
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Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда) разходът на училището по мярката е 

10,50 лв.,  което включва и дължими осигуровки. 

2. При заместване по време на учебните занятия, когато заместващият учител/възпитател се 

назначи при условията на Кодекса на труда, разходът за сметка на мярката за пълен отработен месец не 

може да надвишава размера за началната заплата за длъжността „учител"/" възпитател" и дължимите 

от работодателя осигурителни вноски за тези средства. 

 

Чл. 17Б По О П  „ Н АУК А  И  ОБ РА ЗО ВА НИЕ  З А  И НТЕЛИГ ЕНТЕ Н  

РА С ТЕЖ  ”  – проект BG05М20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи” размера на допълнителното възнаграждение за Дейност 2 е както следва: 

 

1. Часови ставки за ръководители на групи са следните: 

-          20 лв. за проведено обучение на ученик с продължителност 4 учебни часа при издаден 

сертификат 

Във възнаграждението са включени личните осигуровки и осигуровките за сметка на работодателя.  

Осигуровките за работодателя възлизат на 23.32% с вкл. Ф.УПФ 

2.    Часова ставка на екипа:  

 Часова ставка, която се определя съобразно размера на възнаграждението на часова база, което лицето 

получава за изпълнение на дейности по основното си трудово правоотношение. 

 

Чл.17В По проект BG05M2OP001-2.006 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

2014-2020 (ОП НОИР )размерът на допълнителното възнаграждение е както следва: 

 

1. Директорът – средствата са в размер на 5на сто от утвърдения бюджет по проекта, предвидени 

общо за всички служители, натоварени с функции по вкл., организацията, изпълнението, 

отчитането и контрола на фин.-счетоводното обслужване на дейностите. Възнаграждението и ОВ 

за с/ка на осигурителя се определят в рамките на непреките разходи на ниво у-ще, определени 

като 5 процента от бюджета. Възнаграждението се изплаща на период от 3 месеца цза 

действително отработени, отчетени и приети астрономически часове. 

2. Наблюдаващият учител  има право до 15 часа на практикант, при часова ставка 13,20 лв. на час 

за целия период на практика, което включва ОВ и ЗОВ за сметка на осигурителя. 

3. Наставникът  има право до  15 часа на практикант, при часова ставка 13,20 лв. на час за целия 

период на практика, което включва ОВ и ЗОВ за сметка на осигурителя. Отчетът се изготвя за 

всеки от месеците, през които се провежда практиката, като не се допуска отчитане на повече от 

80 часа месечно и до 4 часа дневно за всички проекти по ОП, по които работи наставника. При 

непредставен в у-щето отчет до 2 месеца, след последната дата на месеца, в който е приключила 

практиката на ученика, а за последния месец от изпълнението на проекта, до 10 число на месеца, 

не се дължи възнаграждение на наставника. 

4. Финансистът  - средствата са в размер на 5на сто от утвърдения бюджет по проекта, предвидени 

общо за всички служители, натоварени с функции по вкл., организацията, изпълнението, 

отчитането и контрола на фин.-счетоводното обслужване на дейностите. Възнаграждението и ОВ 

за с/ка на осигурителя се определят в рамките на непреките разходи на ниво у-ще, определени 

като 5 процента от бюджета. Възнаграждението се изплаща на период от 3 месеца за 

действително отработени, отчетени и приети астрономически часове. 

5. Представител на бизнеса УТФ – възнаграждение за проведени 8 часа, при часова ставка – 30,00 

лв., общо 240,00 лв., с включени ОВ и ЗОВ за сметка на осигурителя. 
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Чл.17В По О П  „Н А УК А  И  ОБ РА ЗО ВА НИЕ  З А  ИНТ ЕЛИГ ЕНТЕН  

РА С ТЕЖ ”  –  20 14 / 20 20  Г .  – проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 
размера на допълнителното заплащане е както следва: 

 

1.За един действително отработен  учебен час  за ръководителите на групи в ПГЕЕ „Мария 

Кюри”, /не по-малко  от 70 часа общо за проекта за учебната 2020/2021 г./  

възнаграждението на педагогическите специалисти по  проекта се разпределя както следва: 

- За педагогическия персонал  -  15.00 лв на час, включващи осигуровки за сметка 

на лицето. 

- За училищния екип, състоящ се от : 

координатор „Организация и управление“ – директорът на училището; 

координатор „Изпълнение на дейностите“; 

експерт „Техническо и финансово изпълнение“ 

 2.Разходите за организация и управление на проектните дейности на ниво училище се 

финансират с единна ставка в размер на 10% от разходите за дейности по чл.4 ал.1, т.2-5, 7 и 8 от 

УКАЗАНИЯТА. Разходите  включват възнагражденията и осиг. вноски на лицата от УЕОУ. 

Индивидуалната часова ставка се изчислява, като сумата от основната индивидуална работна 

заплата и доп. трудово възнаграждение за придобит тр. стаж и професионален опит на лицето се 

разделят на 168 часа. 

 

 

Чл.17Г По ОП  „Н А УК А  И  ОБ РА ЗО ВА НИЕ  З А  И НТЕЛИГ ЕНТЕН  

РА С ТЕЖ ”  –  2 01 4 / 20 20  Г .  – проект BG05М2ОР001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА 

ДУАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ“ размера на допълнителното заплащане е както следва: 

 

1За училищния екип, състоящ се от : 

координатор „Организация и управление“ – директорът на училището; 

координатор „Изпълнение на дейностите“; 

експерт „Техническо и финансово изпълнение“ 

 2.Разходите за организация и управление на проектните дейности на ниво училище се 

финансират с единна ставка в размер на 7% от разходите за дейности по чл.4 ал.1, т.2-5, 7 и 8 от 

УКАЗАНИЯТА. Разходите  включват възнагражденията и осиг. вноски на лицата от УЕОУ. 

Индивидуалната часова ставка се изчислява, като сумата от основната индивидуална работна 

заплата и доп. трудово възнаграждение за придобит тр. стаж и професионален опит на лицето се 

разделят на 168 часа. 

 

Чл.17Д По О П  „Н А УК А  И  ОБ РА ЗО ВА НИЕ  ЗА  И НТЕЛ ИГЕНТЕН  

РА С ТЕЖ ”  –  20 14 /2 02 0  Г .  – проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

УТРЕШНИЯ ДЕН“ размера на допълнителното заплащане е както следва: 

1.За един действително отработен  учебен час  за ръководителите на групи в ПГЕЕ „Мария 

Кюри”, /не по-малко  от 70 часа общо за проекта за учебната 2020/2021 г./  

възнаграждението на педагогическите специалисти по  проекта се разпределя както следва: 

- За педагогическия персонал  -  15.00 лв на час, включващи осигуровки за сметка 

на лицето. 

- За училищния екип, състоящ се от : 

координатор „Организация и управление“ – директорът на училището; 

координатор „Изпълнение на дейностите“; 

експерт „Техническо и финансово изпълнение“ 
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 2.Разходите за организация и управление на проектните дейности на ниво училище се 

финансират с единна ставка в размер на 10% от разходите за дейности по чл.4 ал.1, т.2-5, 7 и 8 от 

УКАЗАНИЯТА. Разходите  включват възнагражденията и осиг. вноски на лицата от УЕОУ. 

Индивидуалната часова ставка се изчислява, като сумата от основната индивидуална работна 

заплата и доп. трудово възнаграждение за придобит тр. стаж и професионален опит на лицето се 

разделят на 168 часа. 

 

Чл. 18 (1) Изменение на индивидуалните основни работни заплати се извършва не повече от 

два пъти годишно при: 

- преназначаване на друга длъжност; 

- промяна на индивидуалната норма преподавателска работа; 

- включване на допълнителни отговорности в длъжностната характеристика; 

- промяна на образователната степен, личната квалификация или друга характеристика, 

диференцираща основната заплата (процедурата за изменение се извършва след представяне на 

документ, удостоверяващ придобиването на по-висока ОКС); 

(2) изменението се прави в рамките на утвърдения фонд РЗ; 

 

 

Раздел ІV 

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ 

 
Чл.19. За работници и служители, членове на синдикалните и работодателски организации 

към МОН се изплаща обезщетение в следния размер: 

1. на основание чл.222, ал.1 от КТ – брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца; 

2. на основание чл.222, ал.3 от КТ – на педагогическите специалисти, когато през последните 

десет години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието –се 

изплащат 11 брутни работни заплати, изплащани по НП. 

3. на педагогически специалисти, които са работили през последните 10 години от тр. си стаж 

и като непедагогически специалисти в една и съща образователна институция – 8,5 брутни заплати. 

4. на основание чл.222, ал.3 от КТ – на непедагогическите специалисти, когато през 

последните десет години от трудовия им стаж преди придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст са работили при един и същ работодател в сферата на образованието –8,5 брутни 

работни заплати.  

 

Чл.20. За работниците и служителите в системата на народната просвета, членове на 

синдикалните и работодателските организации, страни по КТД, обезщетение на основание – чл. 331, 

ал.2 от КТ – не по-малко от 5 брутни работни заплати. 

 

Чл.21 Работодателят осигурява ежемесечно средства за фонд СБКО в размер на 3 на сто от 

средствата за основна РЗ, като редът за разпределение за ползване на средствата се определя от 

общото събрание на работниците и служителите в учебното звено. Съгласно решение на общото 

събрание в ПГЕЕ, средствата за 2021 год. се разпределят както следва: 

1.Начислените 3 на сто средства върху основната работна заплата се раздават по равно на 

персонала под формата на ваучери за тримесечие, като се намаляват при ползване на болнични над 10 
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дни месечно. 

2.Средствата под форма на ваучери се раздават и по време на ползване на платен годишен 

отпуск с решение на общото събрание. 

 

Чл.22 (1)Работодателят осигурява средства за представително облекло на педагогическите 

кадри, заместник – директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител, в 

съответствие с чл.214, ал.4 от ЗПУО в размер не по-малък от 430 лева. 

(2) Работодателят осигурява безплатно работно облекло на работници и служители, в 

съответствие с Наредбата за безплатно работно и униформено облекло и в размер не по-малък от 300 

лв. 

(3) 1. Работодателят изплаща разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и 

обратно или за наем на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън 

местоживеенето си, в пълен размер от стойността на абонаментните карти или билетите в 

съответствие с действащата нормативна уредба. 

     2. Работодателят в рамките на бюджета на училището може да възстановява 

транспортните разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се 

намират в различни населени места на непедагогическия персонал. 

     3.  Разходите при ползване на обществен транспорт се удостоверяват с представяне на 

билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по маршрута. 

     4.   Възстановяването на транспортните разходи по ал. 3 се извършва за времето на 

изпълнение на служебните задължения на работното им място, установено с трудовия договор. 

 

Чл. 23 С цел по-ефективно възстановяване на всички работещи в образователните 

институции, преминали през всеки от трите стадия на ваксиниране срущу КОВИД 19 се осигурява 

допълнителен платен годишен отпуск в размер на 2 работни дни.  

 

 

Раздел V 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА 
Чл. 23 (1) Полагащото се трудово възнаграждение на персонала се изплаща до 30-то число на 

месеца. По желание на работника или служителя може да получават авансово до 50% от трудовото си 

възнаграждение до 15-то число на месеца. 

(2) Трудовото възнаграждение на персонала се изплаща по банков път по сметките на 

дебитните карти. 

(3) При постъпване на работа всеки учител/служител или работник е длъжен да представи 

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

сключване на трудовия договор със съответното лице да открие банкова/картова сметка на лицето – 

служебно. 

(4) След подадено искане до работодателя по изключение плащането може да се извърши и 

по касов път. 

Раздел VІ 

Преходни и заключителни разпоредби 
6. § 1. Настоящите вътрешни правила са разработени на основание чл.37 от КТ, чл.22 от Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата, Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда;  Колективен трудов договор за системата на Народната просвета № Д01-197 от 

17.08.2020 г.; Анекс към КТД- Д01-342/07.12.2020 г.; Анекс към КТД- Д01-169/29.07.2021 г.; Анекс 
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към КТД- Д01-247/11.11.2021 г.; Анекс към КТД- Д01-44/04.04.2022 г.; Анекс към КТД № Д01-

157/20.07.2022г 

§ 2. Настоящите вътрешни правила отменят вътрешните правила за РЗ утвърдени със Заповед № 

РД 06-198/29.01.2021 г. на директора на училището и влизат в сила от 01.09.2022 година. 

§ 3. Вътрешните правила за работна заплата са обсъдени с представители на синдикалните 

организации в ПГЕЕ „Мария Кюри” град Сливен и са доведени до знанието на всички работници и 

служители . 

 

 
Председател НУС в ПГЕЕ „Мария Кюри” град Сливен ........................................  

 

Председател УС към КТ „Подкрепа” в ПГЕЕ „Мария Кюри” град Сливен ....................................... 
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Приложение № 1 

 

Минимални норми преподавателска работа на педагогическите специалисти 

  

  Длъжност Минимална норма 
преподавателска 
работа (в часове) 

1. Директор   

1.1. Директор на детска градина с 1 и 2 групи 25 часа седмично 

1.2. Директор на детска градина с над 2 групи 72 часа годишно 

1.3. Директор на училище, на център за подкрепа за личностно 
развитие, НДД, ДЛЦ 

72 часа годишно 

2. Заместник-директор с норма преподавателска работа 144 часа годишно 

3. Учителска длъжност   

3.1. Учителска длъжност в детска градина, подготвителна група в 
училище 

30 часа седмично 

3.2. Учителска длъжност по музика в детска градина 24 часа седмично 

3.3. Учителска длъжност в начален етап 21 часа седмично 

3.4. Учителска длъжност по чужд език в начален етап 648 часа годишно 

3.5. Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по 
български език и литература, математика, чужди езици, 
информатика, информационни технологии, майчин език, теория 
на професията, специализирана подготовка в областта на 
изкуствата 

648 часа годишно 

3.6. Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по 
физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, 
биология и здравно образование, астрономия, история и 
цивилизации, география и икономика, философия, религия, 
гражданско образование 

684 часа годишно 

3.7. Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по 
музика, корепетиция, изобразително изкуство, хореография, 
физическо възпитание и спорт, специализирана спортна 
подготовка в спортните училища, технологии и 
предприемачество, технологии 

700 часа годишно 

3.8. Учителска длъжност в гимназиален етап по учебна практика, по 
производствена практика 

840 часа годишно 

3.9. Учителска длъжност за обучение и подкрепа на деца или ученици 
със сензорни увреждания; учителска длъжност за ученици с 
умствена изостаналост, рехабилитатор на слуха и говора, логопед 

21 часа седмично 

3.10. Учител в дуална система на обучение/учител методик   
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Минимални норми преподавателска работа на педагогическите специалисти 

  

  Длъжност Минимална норма 
преподавателска 
работа (в часове) 

3.10.1. Когато работното място е открито по теория на професията и 
специалността 

400 часа годишно 

3.10.2. Когато работното място е открито по практика на професията и 
специалността 

600 часа годишно 

3.11. Ресурсен учител 25 часа седмично 

3.12. Учител в група за целодневна организация на учебния ден, 
възпитателски длъжности, педагогически съветник, психолог 

30 часа седмично 

3.13. Ръководител на направление "Информационни и комуникационни 
технологии": 

  

3.13.1. в училища с до 7 паралелки 360 часа годишно 

3.13.2. в училища с над 7 паралелки 288 часа годишно 

3.14. Учителска длъжност в центрове за подкрепа за личностно 
развитие за дейности за развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата на децата и учениците и в 
Националния дворец на децата за обучение по областите "Науки 
и технологии", "Изкуства" и "Спорт" 

700 часа, от които 
72 часа 
индивидуална 
работа с деца и 
ученици 
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Приложение №2 

 

 

Минимални размери на основните месечни работни заплати на 

персонала в ПГЕЕ „Мария Склодовска – Кюри“ 
 

 

 

 

Група Длъжности Минимална основна 

работна заплата 

 
1. Педагогически 

специалисти с 
ръководни 
функции 

Директор на училище 

- 1959 лв. 

 Заместник-директор - 1743 лв. 
 
 

II. Педагогически 
специалисти 

Учител, ръководител на 

компютърен кабинет, 

педагогически съветник 

- 1496 лв. 

 
 

 

 Старши учител, старши 

възпитател 
- 1630 лв. 

 Главен учител, главен 

възпитател 
- 1552 лв. 

 

II. Непедагогически 

специалисти 

Главен счетоводител -1487 лв. 

Касиер, счетоводител -1308 лв. 

Техничеки сътрудник -1027 лв. 

Огняр -926 лв. 

Работник поддръжка -926 лв. 

Хигиенист -759 лв. 
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Приложение № 3 

 

 

Таблица 
                    за допълнителните и други трудови възнаграждения в                                                   

ПГЕЕ „Мария Кюри" град Сливен 
 
 

1. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от основното трудово 
възнаграждение за всяка година трудов стаж и професионален опит. 
2. За всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 6.00 ч. на служителите 
се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 1,00 лев. 
3. За работа през: 

3.1. Дните на официални празници - не по-малко от 100% от часовата работна 
заплата, определена по трудов договор 

3.2. За дните на седмична почивка , които не са в графика на работното време - не по 
-малко от 75% от часовата РЗ , определена по трудов договор . 
4. За носителите на ПКС: 

4.1.3а І ПКС-90 лв. 
4.2. За II ПКС - 70 лв. 
4.3. За III ПКС-50  лв. 
4.4. За IV ПКС - 35 лв. 
4.5. За V ПКС-  3 0  лв. 
4.6. За научна степен „доктор“ – 130 лв. 

5. На класните ръководители, членове на синдикатите, за консултиране на родители и 
ученици по утвърден график и водене на училищна документация на съответната 
паралелка -46 лв месечно. 
6. На учители, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на 
обучение – не по-малко от 60 лв. годишно. 
7. За работа с деца и ученици със СОП – на директори, учители и педагогически 
специалисти се изплаща допълнително възнаграждение не по-малко от 30,00 лв. месечно. 
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Приложение № 4 

 

 

 

Таблица 

за видовете допълнителна работа, извършвана от педагогическия 

персонал в ПГЕЕ „Мария Кюри" град Сливен 

 
 

№ 

по 

ред 

Вид на извършваната работа Часове,   приравнени   към учебните     

часове     над нормата за задължителна 

преподавателска работа 

1 Проверка и оценка на една писмена работа 

на ученик от конкурсен изпит, олимпиада, 

НВО и други подобни — за всеки 

проверител 

 

а)за текстова писмена работа - 0.3 часа 

б)за тест с избираеми или своб. отговори – 

0,1 часа 

2. 

2.1. 

2.2. 

Изпитване на един ученик във формите на 

задочно, кореспондентско, индивидуално и 

самостоятелно обучение  ( ако не са 

заложени в Списък Обр.1): 

председател на комисия; член на комисия 

0.3 часа  

 

0.2 часа 

3. Провеждане на консултации със 

задочници — за два часа с не по-малко от 

10 ученици  ( ако не са заложени в Списък 

Обр.1) 

1 час 

4. Провеждане на държавен изпит по 

практика за придобиване на степен на 

професионална квалификация по 

специалност: 

-за председател на комисия 

-член на комисия 

 

 

 

8 часа 

5 часа 

5. Проверка на една писмена работа на 

ученик от държавен изпит по теория за 

придобиване на степен на професионална 

квалификация по специалност или 

професия – за всеки преподавател  

 

0,5 часа 

6. За проведена консултация по теория и 

практика на дипломант – не повече от 4 

консултации 

0,5 часа 

7. Рецензия на дипломант 1 час 
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Приложение 5 

КАРТА ЗА ОЦЕНКА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ  

ЗА .................... ГОДИНА 

на...................................................................................................................... 

на длъжност.................................................................................................... 

 

№ Показатели Макс. 
брой точки 

Общ брой 
точки 

1. Бързо и качествено справяне с поставените задачи 15  

 Предложение от страна на работника за справяне с 

поставената задача 

5  

 Бързо изпълнение на задачата 5  

 Качествено изпълнение на задачата 5  

2. Изпълнение на допълнителна работа, извън длъжностната 

характеристика 

15  

 Работа поставена от работодателя 5  

 Самоинициатива 5  

 Участие в извънучилищни мероприятия 5  

3. Спазване на трудовата дисциплина 15  

 Спазване на работното време 5  

 Спазване на длъжностната характеристика 5  

 Уплътняване на работното време със допълнителна работа 5  

4. Инициативност 10  

 Предложения за подобряване на дейността в училище 5  

 Предложения за инициативи към живота на колектива 5  

5. Опазване и обогатяване на МТБ 8  
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 Допринася за обогатяване на МТБ 4  

 Допринасяне за опазване на МТБ 4  

6. Принос за реализиране на икономии 8  

 Допринася за реализиране на икономии, чрез пестене на 

материали 

4  

 Допринасяне за реализиране на икономии, чрез лични средства 4  

7. Работа в екип 8  

 Включване в организиране на мероприятия с колектива  4  

 Участие в комисии 4  

№ Показатели Макс. 
брой точки 

Общ брой 
точки 

8. Тежест и сложност на труда 8  

 Работа с електронни средства, машини и съоръжения 4  

 Използва електронни платформи и ресурси 4  

9.  Резултати от проверки на контролни органи 5  

 Резултати от проверки на директор 3  

 Резултати от проверки на външни институции 2  

10. Други изисквания 8  

 Наличие и качество на комуникация с фактори на социална среда 

- ученици, родителите, персонал на училището, външни лица 4 

 

 Лоялност към работодателя и институцията 4  

 Общ брой точки: 100  

 

 

 

 

 

 

 

    ДИРЕКТОР:......................................... 

     /инж.Татяна Башева-Кънева/ 

 

 

 

                                        Запознат:…………….………………. 
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                                                                        /дата и подпис/ 

 

Настоящата карта е приложение към ВПРЗ. 

 


