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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 /1/ Настоящите вътрешни правила за работната заплата, изписвани по- 
нататък за краткост "Правилата", уреждат структурата и организацията на работната 
заплата на извънщатните служители на Областна администрация - Видин, назначени по 
Кодекса на труда, ПМС №66 от 28.03.1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в 
бюджетните организации, ПМС № 258 от 2 декември 2005 г. за дейностите и задачите по 
отбранително- мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с 
военновременни задачи, ПМС № 212 от 10 ноември 1993 г. за организиране на 
денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, 
при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, ПМС №351 от 19.09.1997г. 

/2/ Правилата се утвърждават, допълват и изменят от Областния управител. 

Чл.2 Настоящите правила са съобразени със Закона за администрацията, Кодекса 

на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и с 

всички нормативни актове, уреждащи въпросите, свързани с работната заплата и нейната 

организация. 

Чл.3 Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива 

организация на работната заплата да се мотивират служителите за ефективно изпълнение 

на служебните им задължения в изпълнение на функциите на Областна администрация - 

Видин и постигане на нейните цели и приоритети, като и за общо подобряване на 

ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрацията, както 

и недопускане на всякакви форми на дискриминация или неравностойно третиране на 

служителите при определяне или изменение на техните индивидуални трудови 

възнаграждения. 

П.ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

Чл. 4/1/ Годишният размер на средствата за работна заплата на извънщатните 

служители на Областна администрация - Видин се формира с натрупване от началото на 

годината въз основа на разчетените разходни тавани, които се определят с бюджетната 

сметка на OA за съответната година. 

/2/ Средствата за работна заплата по ал. 1 се използват за определяне и изплащане 

на: 

1. основните трудови възнаграждения /работни заплати/ по трудовия 

договор; 

2. допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и 

професионален опит и други трудови възнаграждения, определени с нормативен акт 

и/или настоящите правила; 

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

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

/3/ Работните заплати на наетите по програми за временна заетост се изплащат 

еднократно в месеца , следващ начислението им, след превеждане на сумата от Агенция 

по заетост по транзитната сметка на Областна администрация Видин. 

/4/ В средствата за работна заплата се включват и средствата за обезщетения по 

чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ. 

/5/ Работната заплата се изплаща безкасово на два пъти в месеца - авансово и 

окончателно в рамките на месеца, за който се отнася плащането. Авансът може да бъде в 

размер до 50 % от чистата сума, която се получава от начисленията и отчисленията за 

съответния месец на работната заплата. 
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Ш.ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ТРУДОВИ 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Чл.5 /1/ Индивидуалните размери на трудови възнаграждения на извън щатните 

служители на OA - Видин се договарят между тях и Областният управител. 

/1/ Индивидуалните размери на основните трудови възнаграждения на извън 

щатните служители на OA - Видин, работещи на пълно работно време не могат да бъдат 

по-ниски от минималната работна заплата за страната. 

/2/ Индивидуалните размери на основните трудови възнаграждения на извън 

щатните служители на OA - Видин, работещи на непълно работно време се определят 

съобразно заеманата длъжност и пропорционално на законоустановеното работно време. 

Чл. 6/1/  Измененията на основните трудови възнаграждения на извън щатните 

служители на OA - Видин се извършват в следните случаи: 

1. При промяна с нормативен акт на минималната работна заплата. 

2. В други случаи при спазване на разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от КТ. 

/2/ Измененията на индивидуалните основни трудови възнаграждения на извън 

щатните служители на OA - Видин се извършват в рамките на разходите за заплати, 

определени по реда на чл. 4, ал. 1. 

 
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Чл.8 Извън щатните служители на OA - Видин имат право на допълнителни 

възнаграждения както следва: 

1 .За придобит трудов стаж и професионален опит в размер не по - малко от 0, 6 на 

сто от основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Правото 

за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-

малък от една година. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит 

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

придобит трудов стаж и професионален опит. Размерът се изменя от първо число на 

месеца, следващ месеца в който се придобива всяка една година прослужено време. 

           2. Други допълнителни възнаграждения по силата на нормативни актове. 

Размерът и условията за получаване се определят в съответните актове. 

           3. Допълнителни  възнаграждения за постигнати резултати от труд - до размера на 

индивидуалното месечно възнаграждение. 

Чл.9/1/Допълнителните възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален 

опит се договарят в индивидуалния трудов договор при спазване условията на Наредбата 

за структурата и организацията на работната заплата. 

/2/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по 

реда на КТ за времето, през което служителят или работникът е работил и продължава да 

работи в Областна администрация - Видин, в т. ч. на различни работни места и 

длъжности. 
/3/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита и трудовия стаж на 

работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от 
допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия 
характер работа, длъжност или професия. 

/4/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита и 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 
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заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица 

или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и 

майчинство. 

/5/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита и 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. 

/6/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита и 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. 

/ 7 /  Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 

опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна 

продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при 

непълно работно време - по всяко отделно правоотношение до допълването им до 

съответната месечна продължителност на работното време. 
Чл.10 Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труд се 

изплащат на извънщатните служителите на администрацията при реализирана икономия 

на ФРЗ.  

(2) Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труд се полага на 

извънщатните служителите  на ОА Видин, които се намират в трудово правоотношение с 

администрацията към датата на издаване на заповедта за определяне на индивидуалните 

размери на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати.  

(3) Преките ръководители на работниците отправят писмено мотивирано 

предложение до Областния управител, съдържащо индивидуални оценки на работниците, 

както и конкретните размери на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати 

на всеки работник.  

Степените на индивидуалните оценки могат да бъдат:  

             -           оценка 1 „Много добри резултати” се поставя на работник, който е изпълнил всички 

цели, за които отговаря, при стриктно спазване на определените срокове за 

изпълнение, като е реализирал успешно инициативи, допринесли за съществено 

подобряване на обслужването на администрацията; 

            -        оценка 2 „Добри резултати” се поставя на работник, който е изпълнил всички цели, за 

които отговаря, при стриктно спазване на определените срокове за изпълнение 

като е реализирал успешно инициативи, допринесли за подобряване на 

обслужването на администрацията; 

-           оценка 3„Приемливи резултати” се поставя на работник, който е изпълнил всички 

цели, за които отговаря, при спазване на определените срокове за изпълнение; 

-         оценка 4„Неприемливи резултати” се поставя на служител, който не е изпълнил 

всички цели, за които отговаря и/или не е спазил всички определени срокове за 

изпълнение. 

На база на това предложение Областният управител издава заповед за размерите на 

индивидуалните допълнителни възнаграждения на всеки работник в администрацията. 

(4) На индивидуална оценка подлежат и новоназначени извънщатни служители и 

такива, завръщащи се от продължително отсъствие / дългосрочен отпуск, майчинство/, 

имащи най-малко три месеца отработено време в администрацията и съобразно 

отработеното време. 
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(5) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труд се полагат 

само на извънщатните служители на администрацията и не се отнася за наетите по 

програми за временна заетост. 

Чл.11 /1/ При изплащането на извънреден и нощен труд се съблюдават 

разпоредбите на КТ и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, 

приета с ПМС №4 от 17.01.2007 г. 

/2/ Извън щатните служители на OA - Видин имат право на допълнително 

възнаграждение за положен извънреден труд, изчислено на база индивидуалната основна 

заплата. 

/3/ Положеният извънреден труд се изплаща с увеличение, уговорено от 

страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от: 

- 50 на сто - за работа през работни дни; 

- 75 на сто - за работа през почивни дни; 

-100 нас то - за работа през официални празници; 

- 50 на сто - при сумарно изчисляване на работното време. 
/4/ Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се 

изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. 

                   /5/ За всеки отработен нощен час или част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. се 

заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по- малък от 

0,25 лв. 

Чл. 12 Размерът на социално - битовото и културно обслужване се определят с 

Постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на 

РБ за съответната година. Начинът на използването на средствата се определя с решение 

на общото събрание на работниците и служителите. 

 

 
V. ИЗЧИСЛЯВАШ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Чл.13 При изчисляване на брутната месечна работна заплата на извън щатните 
служители на OA - Видин се включват: 

- основното възнаграждение за действително отработеното време през 
съответния месец; 

- възнаграждение за ползван платен отпуск; 
- полагащи се допълнителни възнаграждения, регламентирани в 

нормативни актове и/или в тези вътрешни правила. 

VI. РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ И 

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, НАЕТИ ПО ПРОГРАМИ 

КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Чл. 14 Индивидуалните размери на основните месечни заплати на работещите по 

трудово правоотношение по програми са съобразени с подписания договор между OA - 

Видин и съответното Бюро по труда. Размерите не могат да бъдат по-ниски от 

минималната работна заплата за страната за съответната календарна година. 

Чл.16 Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 

опит на заетите по трудово правоотношение по програми е в размер не по - малък от 0.6 

на сто от месечна заплата за всяка прослужена година. 

/1/ Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален 

опит не по-малък от една година. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение 

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

година придобит трудов стаж и професионален опит. 

/2/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по 

реда на КТ за времето, през което служителят или работникът е работил и продължава да 
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работи в Областна администрация- Видин , в т. ч. на различни работни места и 

длъжности. 

/3/ За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, придобит от 

служителя или работника в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните 

разпоредби на КТ на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. 

Условията, при които се зачита сходния характер на работата, длъжността или 

професията се определят в зависимост от спецификата на трудовата функция на 

конкретната длъжност. 

/4/ При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит 

трудов стаж и професионален опит се отчитат и хипотезите на чл.12, ал.4 от Наредбата за 

организацията и структурата на работната заплата. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и 

отменят до сега действащите Вътрешни правила за работната заплата на извънщатните 

служители на Областна администрация – Видин и назначените по програми към Бюрото 

по труда. 

§ 2. Правилата не се прилагат за определяне на заплатите на държавните служители в 

Областна администрация – Видин. 

§ 3. Контрол по прилагането на настоящите правила осъществява главния секретар на 

Областна администрация – Видин. 

§ 4. За допуснати нарушения на изискванията, определени с настоящите правила, 

виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-

тежко наказание. 

§ 5. Настоящите правила да се доведат до знанието на всички служители, като се 

публикуват на вътрешната страница на Областна администрация - Видин. 

§ 6. За неуредените с тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащата 

нормативна уредба. 

§ 7. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл.22, ал.1 и чл.13 от 
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4/ 
17.01.2007 г. 

 

 

 

 

 

Съгласували: /П/ 

Силвия Стрезова 

Главен секретар на Областна администрация Видин 

 

Светла Борисова /П/ 

Директор дирекция „АПОФУС” 

 

 

Изготвил: /П/ 

Мария Найденова 

Главен счетоводител, дирекция „АПОФУС” 

 

 


