
             

 

З А П О В Е Д 

 

№ 1406 

 

09.08.2021 год.  

 

 

       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.19, ал. 3 и чл. 23, ал. 2 от Наредба № 4 от 

20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, обн. ДВ, бр.34 от 28.04.2017 г., заповед                                          

№ РД 09-1532 от 22.07.2021 г. на Министъра на образованието и науката 

  

 

И З М Е Н Я М 

 

 

Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски 

градини и на директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие  – ОДК гр. Перник за 

2021 г., утвърдени със Заповед № 199 от 02.02.2021 г., както следва: 

 

 

1. Точка 4, буква „а“ и „б“ и „г“ се изменят както следва: 

 

а) 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 началото на учебната година, определено за щатния персонал, но не повече 

от 2 300 лв. общо за календарната година; 

 

б) еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината в размер на 1.5 

пъти от средното възнаграждение на щатния персонал, но не повече от  1500 лв.; 

 

г) за организация на дейностите по приобщаващо образование на децата със специални 

образователни потребности,  както следва: 

 - до 5 деца със СОП  - 30 лв. месечно 

 - от 6 до 10 деца със СОП - 37 лв. месечно 

 - над 10 деца със СОП - 45 лв. месечно 

 

Възнаграждението се изплаща за действително отработено време през периода на 

учебното време. 

О  Б Щ И Н А   П  Е Р Н И К 
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg  

          

http://www.pernik.bg/


   

2. Точка 16 се изменя, както следва: 

  

Коефициентът по т. 4, букви „а“ и „б“ се променя, както следва: 

 

а) увеличава се с 0.5 еднократно, в случай че институцията е била домакин на областни  и 

национални състезания и други 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. 

  

 Изменението в т. 4, буква „г“ влиза в сила от 15.09.2021 г. 

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Перник в раздел 

„Образование – делегирани бюджети” 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стефан Кръстев – заместник-кмет.  

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 

КМЕТ 
          

 


