РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№РД09-1341/15.06.2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 2 и чл. 23, ал. 1 от
Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн. ДВ, бр. 34 от
28.04.2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., изм., бр. 8 от 25.01.2019 г., изм. и доп.
бр. 7 от 24.01.2020 г.) и във връзка с подписан Анекс № Д01-112/11.05.2020 г. към
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование
Д01-100 от 11.06.2018 г.

ИЗМЕНЯМ
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и
държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за
подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на
Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г., утвърдени
със Заповед № РД 09-118/21.01.2020 г., както следва:
1. Създава се буква „з“ към т. 4 със следното съдържание:
„з) за

реално изпълнение, в условията на епидемия от коронавирус, на

задълженията по организация и провеждане на национално външно оценяване в края на
VII клас и/или държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация по теория на професията за учебната 2019/2020 година 80 лева за всеки изпитен ден. Провеждането на всички държавни зрелостни изпити за

придобиване на професионална квалификация по практика на професията се приравнява
и заплаща като един изпитен ден.“
2. В т. 10 се създава второ изречение със следното съдържание:
„Същият механизъм се прилага и за директорите на институции при завръщането
им от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете за времето, в което са
ползвали посочените отпуски.“
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката в раздел „Делегирани бюджети“.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместникминистър на образованието и науката.

15.6.2020 г.
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КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev

