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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

№….……………./………………2022 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 

необходимостта от определяне и актуализиране 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 

 

И З М Е Н Я М 

 

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 приобщаващото 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 2022 година, 

утвърдени със Заповед № РД 09-3101/18.05.2022 г., както следва: 

1.  Точка 1 се изменя така: 

„1. Основната месечна работна заплата за директор на общинско или държавно 

училище, на център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), на центровете за 

подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ученическо общежитие, УО), на регионален център за подкрепа 

на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО), на астрономическа обсерватория 

или планетариум (АОП), на Държавния логопедичен център (ДЛЦ) и на Националния 
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дворец на децата (НДД) не може да бъде по-ниска от 1535 лв. за периода 01 януари - 31 

март 2022 г., 1724 лв. за периода 01 април - 31 август 2022 г. и 1810 лв. за периода 01 

септември - 31 декември 2022 г.“.  

2. Точка 15 се изменя така: 

„15. Изменения на индивидуалните основни работни заплати на директорите на 

институциите по т. 1 се определят, при условие че от 01 април 2022 г. и от 01 септември 

2022 г. са увеличени заплатите на педагогическите специалисти в институцията и при 

спазване на следния ред: 

а) достигнатата преди увеличението основна работна заплата на директор се 

увеличава със средния процент на увеличение на заплатите на педагогическите 

специалисти в институцията от датата на увеличението им. Ако получената стойност е по-

ниска от основната работна заплата за конкретния вид институция и брой ученици по 

Приложение № 1, на директора се определя нова основна работна заплата, равна на 

установените размери в Приложение № 1. 

б) когато на педагогическите специалисти в институцията при пълно работно време 

са определени минимални основни работни заплати за длъжността, на директора се 

определя основна работна заплата, равна на установените размери в Приложение № 1.“ 

3. Приложение № 1 към т. 2 се изменя, както следва: 

„Приложение № 1 към т. 2 

Размери на основните месечни работни заплати на директорите на държавни и 

общински училища, ЦСОП, РЦПППО, АОП, ДЛЦ, НДД и ученически общежития 

    

Основна работна заплата от 

01.01. - 31.03.2022 г. за 

директор на 

Основна работна заплата от 

01.04. - 31.08.2022 г. за 

директор на 

Основна работна заплата 

от 01.09. - 31.12.2022 г. за 

директор на 

Брой 

ученици 

Начално, 

основно, 

обединено 

училище, 

ученическ

о 

общежити

е, АОП, 

ДЛЦ, 

НДД, 

РЦПППО 

Гимназ

ия, 

специа

лизира

но 

учили

ще, 

средно 

учили

ще 

Специа

лно 

учили

ще, 

ЦСОП  

Начално, 

основно, 

обединено 

училище, 

ученическо 

общежитие

, АОП, 

ДЛЦ, НДД, 

РЦПППО 

Гимназ

ия, 

специа

лизира

но 

учили

ще, 

средно 

учили

ще 

Специа

лно 

учили

ще, 

ЦСОП  

Начално, 

основно, 

обединено 

училище, 

ученическ

о 

общежити

е, АОП, 

ДЛЦ, 

НДД, 

РЦПППО 

Гимназ

ия, 

специа

лизира

но 

учили

ще, 

средно 

учили

ще 

Специ

ално 

учили

ще, 

ЦСО

П  

1 50 1535 1575 1630 1724 1769 1830 1810 1857 1922 

51 100 1555 1610 1675 1746 1808 1881 1833 1898 1975 

101 200 1580 1630 1695 1774 1830 1903 1863 1922 1998 

201 300 1630 1715 1750 1830 1926 1965 1922 2022 2063 
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301 400 1680 1760 1795 1887 1976 2016 1981 2075 2117 

401 500 1760 1845 1880 1976 2072 2111 2075 2176 2217 

501 600 1845 1920 1960 2072 2156 2201 2176 2264 2311 

601 700 1920 1980 2000 2156 2224 2246 2264 2335 2358 

701 800 1985 2035 2085 2229 2285 2341 2340 2399 2458 

801 900 2040 2105 2140 2291 2364 2403 2406 2482 2523 

901 1000 2105 2160 2205 2364 2426 2476 2482 2547 2600 

1001 1100 2160 2225 2280 2426 2499 2560 2547 2624 2688 

1101 1200 2225 2280 2345 2499 2560 2633 2624 2688 2765 

1201 1300 2280 2365 2400 2560 2656 2695 2688 2789 2830 

1301 1400 2365 2420 2465 2656 2718 2768 2789 2854 2906 

над

1400 
 2420 2485 2505 2718 2791 2813 2854 2931 2954 

 

Забележка: 

В колона „брой ученици“ се включват всички ученици в подготвителна група, 

дневна, вечерна и комбинирана форма, дуална форма на обучение, ученици в общежитие 

или в интернат на възпитателно училище интернат и социално-педагогически интернат. В 

колона „брой ученици“ се включват и учениците в задочна, индивидуална и самостоятелна 

форма и в групи за целодневна организация на учебния ден при следното правило за 

приравняване: 

1. трима ученици задочна, индивидуална и самостоятелна форма се приравняват на 

двама ученици в дневна форма; 

2. трима ученици от група за целодневна организация се приравняват на двама 

ученици в дневна форма.“. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката в раздел „Делегирани бюджети“. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Гайдарова - 

заместник-министър на образованието и науката. 

5.9.2022 г.

X
 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ

Министър на образованието и науката

Signed by: Sasho Georgiev Penov  


