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Заповед № РД 11- 710/14.09.2021 г. 
 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259 ал. 1, чл. 289 ал. 1 т. 3 от ЗПУО, чл. 27 (2) и (3) от 

Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и  чл. 21, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от 

ВПРЗ в СУ ”Отец Паисий” гр. Самоков, във връзка с определяне на членовете на комисията 

за определяне на резултатите от труда на педагогическите специаслисти в училището за 

учбната 2020/2021 г. на заседдание на Педагогически съвет № 14 от 07.09.2021 г., както и 

във връзка за определяне на размера на средствата за определяне на допълнителното 

трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагочическия персонал в СУ 

„ Отец Паисий” гр. Самоков в размер 4,7 % от средствата за ФРЗ за 2021 г.  

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагочическите 

специалисти за 2020/2021 г.  в СУ „Отец Паисий” гр. Самоков и за определяне на размера на 

допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда в следния 

състав: 

Председател на комисията – Румяна Гамалова; 

Членове: Антоанета Механджийска, Надя Младенова и Мария Петрова. 

Резултатите от труда да се оценят чрез попълване на карта за всяко лице. Картата да 

съдържа показателите и броя на точките към тях, според Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 

от Наредба № 4 /20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и критерии към тях приети 

на Педагогически съвет. 

Комисията да заседава в срок до 30.09.2021 г. и да състави протокол със следната 

информация:  общ брой точки за педагогическите специалисти  за цялото училище, 

информация за размера на средствата, представляващи 4,7 % от средствата за ФРЗ за 2021 г. 

по данни на счетоводителя, информация за размера на средствата в лева за 1 точка, име на 

оценявания педагогически специалист, брой точки за съответния специалист и размера на 

средствата за ДТВ с изключение на членовете на комисията. Протоколът да се приложи, във 

входящата кореспонденция на училището от Р. Гамалова – председател на комисията. 

Членовете на комисията да организират подписването от заинтересованите лица на 

картите за определяне на точките, които определят размера на допълнителното трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагочическите специалисти в СУ „ 

Отец Паисий” гр. Самоков за учебната 2020/2021 г.  

В. Машова да отговаря за поставянето на картите в личните трудови досиета на 

сътветните лица. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на  комисията и на ЗАС В. 

Машова за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на С. Будинова – ЗДУД. 

 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА  

 Директор на СУ „Отец Паисий“ 

 гр.  Самоков  

 Запознати: Р. Гамалова ....................... 

                   С. Будинова – ЗДУД .....................        В. Машова ....................... 
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