РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
РД09-1532/22.07.
№….……………./……………
2021 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 и във връзка с
одобрен доклад № 802-484 от 12.07.2021 г.
ИЗМЕНЯМ
Правилата 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 2021 г., утвърдени
със Заповед № РД09-137/15.01.2021 г., както следва:
1. Точка 4, буква „б“ и буква „в“ се изменят, както следва:
„б) за официални празници или за началото на учебната година – три пъти
годишно, в размер на 1,5 пъти от средното допълнително трудово възнаграждение за
официални празници или за началото на учебната година, определено за щатния
персонал, но не повече от 2 800 лв. общо за календарната година;
в) еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината в размер
на 1,5 пъти от средното възнаграждение за щатния персонал, но не повече от 2 000 лв.;“
2. Точка 9 се изменя, както следва:
„9. Коефициентът по т. 4, буква „б“ или буква „в“ се променя, както следва:

а) увеличава се с 0,5 еднократно, в случай че институцията е била домакин на
областни и национални състезания, олимпиади и други национални образователни
инициативи и събития за периода, за който е подадено искането.
б) намалява се с 0,5 еднократно, в случай че има издадени задължителни
предписания към директора от началника на РУО, МОН или първостепенния
разпоредител с бюджет за периода, за който е подадено искането.
в) намалява се с 1, в случай че има наложено дисциплинарно наказание по
чл. 188, т. 1 от Кодекса на труда на директора до изтичане на срока на наказанието.“
3. Точка 10 се отменя.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката в раздел „Делегирани бюджети“.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на
образованието и науката, осъществяващ координация на дейностите, свързани с
държавната политика в системата на предучилищното и училищното образование.
22.7.2021 г.

X
Проф . Николай Денков
Министър на образованието и науката
Signed by: Nikolai Denkov Denkov

