
       ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ 

    гр. Плевен ,обл. Плевен, ж.к “Сторгозия“,e mail:dgzornica_pl@abv.bg, тел.:0879597614 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 

Утвърдени със заповед № РД-08-196 от 21.10.2021 год. 

Допълнение и изменение, считано ат 21.10.2021 год. 

 

Чл.  17. /1/   Допълнителните трудови възнаграждения са с постоянен и непостоянен 

характер,се добавя: 

/3/ С непостоянен характер са тези допълнителни трудови възнаграждения, които се 

изплащат при възникване на конкретно посочено основание: 

 за провеждане на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна 

среда, които не попадат в обхвата на чл.219,ал.5 от ЗПУО, за полагане на 

извънреден труд. 

 При заместване на директор в условията на чл.259, ал.1 от КТ, във връзка с чл. 

261, ал.1 от ЗПУО,се определя педагогически специалист  със заповед на 

директора , за работа в електронна платформа karantina.mon.bg , преминаване на 

група ДГ или цялата детска градина в ПВРЕС и потвърждение на дни до 5 число 

на месеца в ПВРЕС и до 15 число на месеца потвърждаване  АСП.   

 

чл. 21. /1/ На педагогическите специалисти за вътрешно заместване, по смисъла на чл. 

259 от КТ, се изплаща допълнително трудово възнаграждение, като се отчита в 

астрономически часове над задължителната норма преподавателска работа (лекторски 

часове), при наличие на средства в бюджета, както следва,се добавят: 

 

/4/ Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от КТ 

за педагогическите кадри /не повече от 4 часа дневно/ - 8.50 лв. за 1 астрономически 

час. 

4.1 за първа работна смяна от 7:00 до 12:00 часа – 4 часа; 

4.2 за втора работна смяна от 14:30 до 18:30 часа – 4 часа; 

/5/ За провеждане на ПВРЕС -педагогическо взаимодействие в електронна среда от 

разстояние при карантиниране на педагогически специалист, за педагогическите кадри  

/не повече от 4 часа дневно/ - 8.50 лв. за 1 астрономически час: 

5.1 за първа работна смяна от 7:00 до 12:00 часа – 4 часа; 

5.2 за втора работна смяна от 14:30 до 18:30 часа – 4 часа; 

/6/ На педагогически специалист определен със заповед на директора,за заместник за 

работа в електронна платформа karantina.mon.bg , преминаване на група ДГ или цялата 

детска градина в ПВРЕС и потвърждение на дни до 5 число на месеца в ПВРЕС и до 15 

число на месеца потвърждаване  АСП, в условията на чл.259, ал.1 от КТ, във връзка с 

чл. 261, ал.1 от ЗПУО, се полага допълнителното трудово възнаграждение,в размер 8.50 

лв. за реално отработен 1 астрономически час /не повече от 4 часа дневно/ извън ЗНПР. 
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/7/ За наставничество на учител се заплаща не по-малко от 60,00 лв. месечно за 

наставниците за подпомагане на новоназначен учител и за работа със „стажант-учител“ 

за срок до една учебна година, при наличие на средства от бюджета на институцията. 

 

 

 

ДИРЕКТОР: ………………….. 

       / СИЛИВЯ ДИЯНОВА / 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО: ………………….. 

                                                                                                    / ИРЕНА ЯНКОВА / 


