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Настоящият план се изготвя: 

 

На основание: 
• Закон за предучилищно и училищно  образование /в сила от 
01.08.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2022 г.; 
• Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти; 

• Колективен трудов договор № ДО 01 – 197 от 17.08.2020 г.; 
 

В съответствие със:  
• Стратегия за развитие на образователната институция; 
• Установени потребности за повишаване на квалификацията;  
• Годишни средства за квалификация, част от които се разходват 
в съответствие с     
  приоритетните области за продължаваща квалификация, 
определяни ежегодно от      
  Министерството на образованието и науката.  

 

 

 

Настоящият план е неразделна част от Годишния план на 
училището и е отворен за допълнения и промени през учебната 
2022/2023 година.  
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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНСТИТУЦИЯ.   ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ   

 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на необходимостта, 
потребностите и интересите на педагогическите специалисти за личностно развитие, 
професионално развитие и кариерно развитие. 
През предходната 2022/2023 учебна година приетият План за квалификационна дейност 
е реализиран в изпълнение на дейностите, заложени в нормативната уредба за 
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Няма отказ за участие 

на педагогически специалист от образователната институция във форма за 

квалификация.  

 

Анализ на квалификационната дейност: 

 

Атестация на педагогическите специалисти за периода 2017-2021 година. 
 

Резултати от атестиране: Брой педагогически специалисти: 
Изключително изпълнение 63 

Надвишава очакванията 15 

 

II.ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  
Приоритетите за квалификация са насочени към актуализиране и усъвършенстване 
на придобити или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява 
съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с 
професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от 

 

 

 

Вид квалификационна дейност: Участие на педагогически 
специалисти: 

институционални квалификационни дейности:  

въвеждаща квалификация не 

краткосрочни обучения да 

извънучилищни квалификационни дейности:   

общински да 

регионални да 

национални да 

международни да 

продължаваща квалификация да 

Придобиване на професионално-

квалификационна степен  

да 
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атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната 
политика. 

Определянето на целевите групи е съобразно приоритетните теми на училищно ниво: 

• Развитие на уменията за преподаване по ключови компетентности по учебен 
предмет, за който са въведени нови държавни образователни изисквания; 

• Разработване на иновативни учебни програми или ново учебно съдържание; 
• Прилагане на интерактивни подходи в образователния процес при предоставяне 

на подкрепа за приобщаващо образование; 
• Управление на иновативната образователната институция; 
• Придобиване на професионално-квалификационна степен или специализация; 

 

III. ЦЕЛИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ: 
 

- Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за качествено и  

   приобщаващо образование;  
- Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и  
   създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите  
   специалисти; 
- Професионално развитие на педагогическите специалисти чрез усъвършенстване на  
   придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което  
   осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност; 
- Актуализация на професионалното портфолио на педагогическите специалисти,  

   необходимо за следващ период на атестация; 
- Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти; 
 

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, 
целите и съдържанието на обученията се подразделя на: 

• Въвеждаща - за усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в 
професията и е ориентирана към адаптиране в образователна среда и за 
методическо и организационно подпомагане на педагогическите специалисти; 

• Продължаваща - за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване 
на педагогическите специалисти в рамките на „учене през целия живот“. 
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V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

       ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки 
педагогически специалист и не се присъждат квалификационни кредити)  

и 

ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост) 

   

Таблица 1.  
 

№ Тема 

Форма 

на 

обучение 

 

Училищен 
обучител 

 

Период на 
провеждане 

Брой 
акаде-

мични 
часове 

1 Планиране на дейността на 
методическите обединения  

Работна 
среща 

Председатели на 

Методически 
обединения 

м.септември 

2 

2 

„Успешно управление на 

стреса в работната среда“ 

Обучение 
извън 
институ-

цията 

Нели Тетимова-

психолог 

Фина Тотева- 

учител и 
медиатор 

м.септември 

8 

3 "Синхронно извършване на 
подкрепа за личностно развитие 
от разстояние в електронна 
среда"  

Обучение 
в MS 

Teams. 

Педагогически 
специалисти м.октомври 

4 

4 Актуализиране на 
Професионалното учителско 
портфолио  на хартиен носител и 
в електронен вариант.  

Работна 
среща 

Председатели на 

Методически 
обединения 

м.октомври -

м.юни 

4 

5 Споделяне на добри 
педагогически 

практики 

Открити 
педагоги-

чески 
ситуации 

Педагогически 
специалисти 

м.октомври -
м.юни 

2 
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ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
(планира се задължително придобиването на 3 квалификационни кредита  
за периода на атестация – на всеки 4 години)  

         

Таблица 2.  

 

№ Тема 
Квалификационна 
форма 

Обучителна 
организация 

Академични 
часове 

1. „Методика на 
обучението по ...“ 

Обучения за 
учители на 
Издателска група 
„Просвета“ 

Издателска група 
„Просвета“ 

16 

2.  

Теми по Плана за 
квалификация на РУО 
– Бургас 

Краткосрочни 
обучителни 
курсове 

Национален регистър 
на квалификации и 
одобрени програми от 

Министерство на 
образованието и 
науката 

16 

3. 

Проект 
"Квалификация за 
професионално 
развитие на 
педагогическите 
специалисти 

Дългосрочни 
обучителни 
курсове 

Национален регистър 
на квалификации и 
одобрени програми от 

Министерство на 
образованието и 
науката 

16 

4. 

Усъвършенстване на 
екипната работа 
между 
педагогическите 
специалисти 

Обучение извън 
образователната 
институция 

Национален регистър 
на квалификации и 
одобрени програми от 

Министерство на 
образованието и 
науката 

16 

/Таблица 1. и Таблица 2. се актуализират през учебната година/ 
 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

       РЕЗУЛТАТИ: 

• Действащи Екипи по компетентности и комисии за професионалното и кариерно 
израстване на преподавателите. 
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• Създаване на Класьор за проведените квалификационни форми и получените 
документи се съхраняват в личното досие на педагогическия специалист, в 
Национална електронна информационна система за предучилищното и 
училищното образование. 

 

 

 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

Критерии и индикатори във връзка със спецификата на училището. 
• За качествена оценка: 

- Практическа приложимост в педагогическата практика на педагогическия 
специалист;  

- Промени в професионалната дейност на педагогическия специалист; 
 

• Критерии и индикатори за количествена оценка: 

            - Брой участия в обучения: 
               На целия педагогически колектив; 
               По Екипи и комисии; 
 

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ: 

Средства за квалификация на педагогическите специалисти: 
- съгласно чл.33 от КТД – не по-малко от 1,2 %  от бюджета на училището за 
съответната  
  календарна година и се изразходват през учебната година.  
- за сметка на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“; 
- самофинансиране на индивидуална професионална квалификация; 
- предлагани безплатни обучения за индивидуална професионална квалификация; 
 

VI. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 
ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Контролът по изпълнение на плана се осъществява от Директора на образователната 
институция. Той може да възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна 
дейност, както следва: 
В частта за квалификация – осъществява се от главен учител, председател на Комисия 
за вътрешноквалификационна дейност, който представя отчет за изпълнението на плана 
пред ПС два пъти в годината – на срочно и на годишно заседание. 
В частта финансиране на квалификацията – осъществява се от главен счетоводител 
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Комисия в състав: 
Председател:  
Юлия Трифонова – старши учител в начален етап 

Членове: 
Галя Милчева – старши учител в начален етап 

Боряна Сосерова – учител в прогимназиален етап 

 

 

                                  ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

• Закон за предучилищно и училищно  образование /в сила от 01.08.2016 г., изм. и 
доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2022 г. 

Раздел III.  
Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 

 

Чл. 221. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на 
усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 
ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 
развитие. 
(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на 
национално, регионално, общинско и училищно ниво. 
(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си 
с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 
подготовка на децата и учениците. 
(4) Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно 
развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти. 
Чл. 222. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 
извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни 
организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 
извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при 
условията и по реда на тази глава. 
(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се 
измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. 
Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен 
стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 
(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 
програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки 
период на атестиране. 
(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти по ал. 3. 
(5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се 
признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално 
управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при  
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условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и 
развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
Чл. 223. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може 
да се организира и от детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за 
личностно развитие чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по 
международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се 
измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 
(2) Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са 
длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко 
от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 
Чл. 224. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във 
форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния 
профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия 
специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, 
регионалната, общинската и училищната политика. 
(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е 
насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 
образователните им резултати. 
Чл. 225. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 
специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. 
(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока 
професионално-квалификационна степен. 
(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, 
които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и 
имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на 
образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално 
направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен 
"доктор" по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната 
подготовка. 
(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването 
им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното 
развитие на педагогическите специалисти. 
Чл. 226. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 
педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия 
специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в 
реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му 
изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и 
постигнатите резултати с децата и учениците. 
(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 
педагогическия специалист. 
(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с 
държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
 

 

 

 

Раздел IV.  
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Кариерно развитие на педагогическите специалисти 
 

Чл. 227. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при 
последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при 
придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на 
образованието. 
(2) Учителските и възпитателските длъжности са: 
1. учител, възпитател; 
2. старши учител, старши възпитател; 
3. главен учител, главен възпитател. 
(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при кариерното развитие на ресурсните и 
болничните учители. 
(4) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и 
възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа 
степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при 
прекратяване на трудовото правоотношение. 
(5) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 
степен, както и резултатите от атестирането им. 
(6) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на 
педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. 
(7) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване 
на степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите 
специалисти се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието 
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
Чл. 228. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им 
профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за 
развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно 
развитие, а за директорите - и на управленската им компетентност. 
(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 
извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, 
съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват: 
1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е 
различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на 
образованието, както и родител от обществения съвет - при атестиране на директорите; 
2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на 
педагогическия съвет - при атестиране на учителите и другите педагогически 
специалисти. 
(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в 
държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и 
процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти. 
(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за 
насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания 
педагогически специалист. 
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(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с 
атестационната комисия: 
1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка; 
2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска 
оценка учител, директор или друг педагогически специалист; 
3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и 
организационна подкрепа; 
4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от 
провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа 
подкрепа. 
(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след 
предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 
(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се 
освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се 
прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 

Раздел V. 
Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти 

Чл. 229. (1) Министърът на образованието и науката организира създаването и 
поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 
(2) Министърът на образованието и науката може да организира поддържането на 
регистъра чрез свое специализирано обслужващо звено. 
(3) Обстоятелствата, които се вписват в регистъра по ал. 1, се определят с държавния 
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти. 
(4) Регистърът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на 
образованието и науката. 
Чл. 230. Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят: 
1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел или на Закона за кооперациите; 

2. лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка. 
Чл. 231. (1) Производството за одобряване на програмите за обучение за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти започва по писмено заявление на 
лицата по чл. 230. 

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа: 
1. данни за юридическото лице - наименование (фирма), седалище и адрес на 
управление, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ; 
2. наименование на програмата за обучение за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти; 
3. описание на материално-техническите и информационните ресурси, с които се 
гарантира качествено провеждане на обучението. 
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: 
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1. програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти; 
 

 

2. списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за 
образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да 
провеждат обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите; 
3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на 
качеството. 
(4) Заявленията и приложените към тях документи може да се подават всяка година от 
1-во до 15-о число на месеците ноември и април. 
 

Чл. 232. (1) Представената за одобрение програма за обучение за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти трябва да съдържа: 
1. анотация на програмата; 
2. цели на програмата; 
3. форми на обучение; 
4. методи на обучение; 
5. индикатори за очакваните резултати от обучението; 
6. продължителност на обучението и брой часове; 
7. брой квалификационни кредити; 
8. начин на завършване на обучението. 
(2) Анотацията на програмата включва теоретична и практическа част, като в 
програмата задължително се посочва съотношението между тях. 
(3) Целите на програмата трябва да бъдат насочени към развиване на 
компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите 
специалисти. 
(4) Формите и методите на обучение трябва да осигуряват постигане на целите по ал. 3. 
(5) Обучението трябва да завършва с издаване на документ, който удостоверява броя 
квалификационни кредити. 
 

Чл. 233. Обучителите трябва да притежават: 
1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и 
професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата; 
2. професионален опит, свързан с целите на програмата, придобит в практиката или в 
провеждането на обучения. 
 

Чл. 234. Лицата по чл. 230 трябва да имат разработена вътрешна система за управление 
на качеството, която да отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти. 
 

Чл. 235. (1) Не се оценяват заявления, които не съдържат всички необходими 
документи. 
(2) При констатирани несъответствия в представените документи с изискванията на чл. 
231 и 232 заявителят се уведомява писмено за допуснатите несъответствия и за срока за 
отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни. 
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Чл. 236. (1) Министърът на образованието и науката или оправомощено от него 
длъжностно лице се произнася в двумесечен срок от изтичане на съответния срок по чл. 
231, ал. 4, като: 
1. издава заповед за одобрение на програмата; 
2. отказва одобрение на програмата. 
 

 

(2) В случаите по чл. 232, ал. 2 срокът за произнасяне започва да тече от датата на 
отстраняване на несъответствията или от изтичането на срока за отстраняването им. 
 

Чл. 237. (1) Програмата за обучение се одобрява, когато са изпълнени изискванията на 
чл. 232, 233 и 234. 
(2) Въз основа на заповедта за одобряване програмата се вписва в регистъра по чл. 229, 
ал. 1. 
(3) Обучението по одобрена програма при условията и по реда на този раздел е 
основание за присъждане на квалификационни кредити. 
 

Чл. 238. (1) Министърът на образованието и науката или оправомощено от него 
длъжностно лице отказва да одобри програмата за обучение, когато: 
1. не са представени всички документи по чл. 231; 

2. представените документи са непълни или не са в определените вид и форма; 
3. не са спазени изискванията на чл. 232, 233 и 234. 
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава при условията и по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

Чл. 239. Всяка година от 1-во до 10-о число на месец юни лицата по чл. 230, които имат 
одобрени програми, подават заявление дали ще извършват обучение по програмата 
през следващите 12 месеца. 
 

Чл. 240. Одобрените при условията и по реда на този раздел програми може да се 
прилагат до промяна на съдържанието им или на обучителите по чл. 231, ал. 3, т. 2. 
 

Чл. 241. (1) Промяна на съдържанието на одобрената програма може да бъде прилагана 
само след одобрение от министъра на образованието и науката. 
(2) Промяна на съдържанието се одобрява при условията и по реда на чл. 231 - 238. 

 

Чл. 242. (1) Промяна на обучителите по чл. 231, ал. 3, т. 2 може да бъде извършена след 
одобрение от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него 
длъжностно лице. 
(2) Производството за одобряване на промяната по ал. 1 започва по заявление на лицето 
по чл. 230, към което се прилагат списък на новите обучители по програмата с 
приложени професионални автобиографии и документи за придобито образование и 
квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат 
обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите. 
(3) Заявленията за промяна на обучителите се разглеждат при условията и по реда на 
чл. 232 и 234. 
(4) Министърът на образованието и науката или оправомощено от него длъжностно 
лице одобрява или отказва да одобри промяната на обучителите в 14-дневен срок от 
подаване на заявлението. 
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Чл. 243. Лицата по чл. 230 са длъжни да заявят за вписване в регистъра всяка промяна в 
наименованието или в правноорганизационната си форма в 7-дневен срок от 
настъпване на обстоятелството. 
 

Чл. 244. (1) Министърът на образованието и науката може да извършва проверки чрез 
оправомощени длъжностни лица за изпълнение на одобрените програми. 
(2) Длъжностните лица по ал. 1 може да извършват проверка на място, като имат право: 
 

1. на достъп до помещенията, в които се извършва обучението; 
2. да изискват документи, удостоверяващи провежданото обучение; 
3. да изискват писмени и устни обяснения от всички, които работят за проверяваното 
лице; 
4. да изискват информация от обучаемите за провежданото обучение. 
(3) Когато се установи неизпълнение на одобрената програма или нарушения по чл. 233 
и 234, длъжностните лица по ал. 1 може да правят задължителни предписания за 
отстраняване на нарушението в подходящ срок. 
(4) При неизпълнение на предписанията по ал. 3 министърът на образованието и 
науката или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за заличаване от 
регистъра по чл. 229, ал. 1. 
 

Чл. 245. (1) Одобрените програми се заличават от регистъра по чл. 229, ал. 1: 
1. по писмено заявление на лицата по чл. 230; 
2. при неподаване в срок на заявлението по чл. 239; 
3. при подаване в две последователни години на заявление по чл. 239, че няма да бъде 
извършвано обучение по програмата. 
(2) При одобряване и вписване на промяна в съдържанието при условията и по реда на 
този раздел одобрената преди изменението програма се заличава от регистъра. 

Раздел VI. 
Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти 

Чл. 246. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални 
награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование. 
(2) Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление 
на образованието със заповед може да учредяват награди за педагогическите 
специалисти на национално, съответно на регионално ниво. 
 

Чл. 247. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и 
награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си. 
(2) Отличията и наградите по ал. 1 се определят с правилника за дейността на 
институцията, а за директорите на институциите - с правилника на регионалните 
управления на образованието. 
 

• Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 

Раздел IV 

Условия и ред за повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти 
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Чл. 43. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за 
професионално развитие се извършва от: 

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; 
2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра 

на образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 
Чл. 44. (1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване на квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско 
и училищно ниво. 

 

 

(2) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на 
дейностите за повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на 
национално ниво се осъществяват от Министерството на образованието и науката, 
което определя ежегодно приоритетни области за продължаващата квалификация. 
Дейности по планиране, организиране и координиране на повишаването на 
квалификацията може да се осъществяват и от специализирани обслужващи звена по 
чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

(3) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на 
дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на 
регионално ниво се осъществяват от регионалните управления на образованието, 
които разработват планове за квалификация на педагогическите специалисти, като 
част от годишния план в съответствие с приоритетните области за продължаващата 
квалификация, с националната и регионалната политика и съобразно потребностите 
от квалификация на педагогическите специалисти в съответния регион. 

(4) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 
на общинско ниво се осъществяват от общинската администрация в съответствие с 
общинската образователна политика и съобразно потребностите от квалификация на 
педагогическите специалисти в съответната община. 

(5) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 
на институционално ниво се осъществяват от детските градини, училищата, центровете 
за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование по план за квалификационна дейност като част от 
годишния план и в съответствие със: 

1. стратегията за развитие на институцията; 
2. установените потребности за повишаване на квалификацията; 
3. резултатите от процеса на атестиране; 
4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 
Министерството на образованието и науката; 

5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 
квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на 
институцията; 

6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 
(6) Контролът на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти се осъществява на национално или на регионално ниво съответно въз 
основа на заповед на министъра на образованието и науката или на началника на 
регионалното управление на образованието. 

(7) Директорът на институцията по ал. 5 упражнява контрол по отношение на 
изпълнението на плана за квалификационната дейност и участието на педагогическите 
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специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и 
институционално ниво. 

(8) Контролът на обучението на педагогическите специалисти по програми, вписани 
в регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти, се осъществява от оправомощени от министъра на 
образованието и науката длъжностни лица. 

Чл. 45. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е: 
1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и 

организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които: 
а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и 

училищното образование; 
 

б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 
в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни 

години; 
г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата 

и програмни системи в предучилищното образование. 
2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, 

за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и 
допълване на знанията, уменията и компетентностите: 

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; 
б) по професионалния профил на педагогическия специалист; 
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
е) за организационни и консултативни умения; 
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 
з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 
и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация. 
(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят определя наставник в срок 
до два месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по 
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „г“. Наставникът подкрепя новоназначения учител в 
процеса на адаптирането му към учителската професия и го подпомага методически 
и/или административно при изпълнението на задълженията му като класен ръководител 
и др. 

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „а“ – „з“ се извършва от 
висши училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или 
обучителни организации, чиито програми са одобрени от министъра на образованието 
и науката или от оправомощено от него длъжностно лице. 

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „и“ и „й“ се провежда само 
от висши училища. 

Чл. 46. Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 
1. за продължаващата квалификация: 
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с 
управление на образованието; 
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в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2; 
г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен 
професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни 
технологии и практики; 

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне 
на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална 
изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения; 

2. за вътрешноинституционалната квалификация: 
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 
 

г) споделяне на иновативни практики. 
Чл. 47. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 
1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични 

часа за всеки период на атестиране; 
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 
Чл. 48. (1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване 

квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши 
училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния 
регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти лицата получават: 

1. удостоверение за допълнително обучение или специализация – за обученията по 
чл. 46, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „д“ (приложение № 14); 

2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по 
чл. 46, т. 1, буква „в“ (приложение № 15). 

(2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на 
квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-

квалификационна степен с изключение на участието във формата по чл. 46, т. 1, буква 
„в“. 

Чл. 49. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от 
организации по чл. 43, т. 1 и 2 на педагогическия специалист се присъждат 
квалификационни кредити. Обучението за повишаване на квалификацията се извършва 
по програми в присъствена или в частично присъствена форма. 

(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-

малко от 50 на сто от общия брой академични часове по програмата, като в 
неприсъствените академични часове се провеждат подготовка, консултиране и/или 
изпълнение на поставена от обучителя задача, за които следва да е налице 
документиран резултат. 

(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти, извършвано от организации по чл. 43, т. 1 и 2, не може да се присъжда по-

малко от един квалификационен кредит. Един квалификационен кредит се присъжда за: 
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко 

от 8 академични часа са присъствени; 
2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от 

международно, национално или регионално ниво; 
3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание. 
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(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 
43, т. 1 и 2 и се удостоверяват с документ за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 
1. 

(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да 
придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за 
повишаване на квалификацията по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2. 

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, 
която предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна 
подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се 
определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено 
изискването на ал. 2, т. 1 за броя присъствени академични часове. 

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за: 
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел 

кариерно развитие; 
 

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране 
при промяна на местоработата. 

Чл. 50. (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или 
трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43, се признава от 
началника на съответното регионално управление на образованието. 

 (2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в 
организации извън посочените в чл. 43 в друга държава членка или трета държава 
може да се извършва от международни научни организации, неправителствени 
организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със 
законодателството на другата държава въз основа на сключени междуправителствени 
спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в 
изпълнение на международни програми и проекти. 

(3) Обучение за повишаване на квалификацията на учители по чужд език или на 
учители по учебен предмет, който се преподава на чужд език, може да се провежда от 
образователните служби към посолствата на страните – членки на Европейския съюз, 
на културните институти на тези страни или на трета държава. 

(4) Признаването по ал. 1 е приравняване на броя академични часове за участие в 
квалификационни форми по чл. 46, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ или „д“ към броя 
квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3. 

Чл. 51. (1) Педагогически специалист, който желае признаване на повишаването на 
квалификацията, подава заявление по образец (приложение № 16) до началника на 
съответното регионално управление на образованието, към което прилага копие от 
документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни 
съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието в 
квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква „д“ с доклад, съобщение, презентация 
или публикация. 

(2) Заявленията по ал. 1 може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли. 
(3) При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична 

карта, както и оригиналите на документите по ал. 1. 
(4) Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите 

документи или лицето не представи оригиналите им. 
(5) Допълнително при необходимост се представят и други документи, посочени от 

комисията по чл. 52, ал. 1. 
(6) Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга 

държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, се представят в 
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превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от 
Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, 
утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 
1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., 
бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.). 

(7) Документите по ал. 6, както и допълнително изисканите документи по ал. 5 се 
легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на 
изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори 
между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на 
Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 

Чл. 52. (1) Началникът на регионалното управление по образованието определя 
комисия, съставена от не по-малко от трима експерти в регионалното управление на 
образованието. 

(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението и приложените към него документи, 
като: 

 

1. установява легитимността на организацията, която е извършила обучението за 
повишаване на квалификацията или е провела форма за повишаване на квалификацията 
по чл. 46, т. 1, буква „д“, на която е представено научно съобщение или доклад; 

2. приравнява академичните часове от обучението към броя на квалификационните 
кредити; 

3. установява участието във форми за повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1 с 
доклад или научно съобщение след публикуването им в специализирано издание. 

(3) За заседанията на комисията се изготвя протокол. Комисията по ал. 1 представя 
протокола и доклад до началника на регионалното управление на образованието с 
предложение за признаване или за отказ за признаване. 

Чл. 53. (1) Началникът на регионалното управление на образованието признава 
повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, проведена от 
организации извън определените по чл. 43, в срок до 7 дни от подаване на заявлението 
и приложените към него документи, като издава удостоверение за признаване на 
квалификационни кредити (приложение № 28). 

(2) Срокът за произнасяне по ал. 1 може да бъде удължен, в случай че се налага да 
бъдат изискани допълнително документи. 

Чл. 54. (1) Началникът на регионалното управление на образованието отказва 
признаване, когато: 

1. е установено, че организацията, извършила обучението или провела форма за 
повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1, буква „д“, не е легитимна – не 
съответства на посочените в чл. 50, ал. 2 или 3 организации или институции; 

2. придобитата квалификация не е свързана с компетентности от професионалния 
профил на съответния педагогически специалист. 

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Началникът на съответното регионално управление 
на образованието писмено уведомява заинтересованото лице за отказа. 

(3) Процедурата по признаване на кредити за повишаването на квалификацията на 
педагогическите специалисти може да се организира от началника на регионалното 
управление на образованието в електронен формат при спазване изискванията на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за 
защита на личните данни. 

 

Раздел V 
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Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и 
други педагогически специалисти 

Чл. 55. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 
специалисти може да придобиват последователно следните професионално-

квалификационни степени (ПКС): 
1. пета професионално-квалификационна степен; 
2. четвърта професионално-квалификационна степен; 
3. трета професионално-квалификационна степен; 
4. втора професионално-квалификационна степен; 
5. първа професионално-квалификационна степен. 
(2) Професионално-квалификационни степени освен лицата по ал. 1 може да 

придобиват: 
1. експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните 

обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските 
администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции, 
притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването 
имат необходимия учителски стаж; 

 

2. инспектори от Националния инспекторат по образованието, които 
притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на 
кандидатстването имат необходимия учителски стаж; 

3. лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на 
учителите, които притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на 
кандидатстването имат необходимия учителски стаж. 

(3) Обученията на педагогическите специалисти и на лицата по ал. 2 за 
придобиване на професионално-квалификационни степени се осъществяват от висши 
училища, създадени по реда на Закона за висшето образование. 

(4) Процедурата по присъждане на ПКС се осъществява от департамент на висше 
училище, което провежда обучение за придобиване на професионална квалификация 
„учител“ и има програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от 
професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от 
училищната подготовка. 

(5) Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със 
свидетелство по образец (приложение № 17). 

Чл. 56. (1) Изискванията към педагогическите специалисти – кандидати за 
придобиване на професионално-квалификационна степен, са: 

1. да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно 
в годината, предхождаща годината на кандидатстване; 

2. да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на 
кандидатстването; 

3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на 
труда, освен ако е заличено. 

 (2) Изискванията към лицата по чл. 55, ал. 2 – кандидати за придобиване на 
професионално-квалификационна степен, са: 

1. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на 
предходната професионално-квалификационна степен; 
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2. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на 
труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено. 

Чл. 57. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-

квалификационна степен, подават следните документи: 
1. заявление по образец (приложение № 18); 
2. диплома за висше образование; 
3. диплома за образователна и научна степен „доктор“ или диплома за научна степен 

„доктор на науките“; 
4. документ за придобита професионална квалификация „учител“ с изключение на 

случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на 
съответната длъжност на педагогически специалист; 

5. свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване 
за трета професионално-квалификационна степен; 

6. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни 
кредити; 

7. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен; 
8. трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващи изискуемия стаж; 
9. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58 при кандидатстване за 

пета професионално-квалификационна степен; 
 

10. писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната 
професионално-квалификационна степен. 

(2) Документите по ал. 1 се подават лично или от лице, упълномощено от кандидата. 
(3) Документите по ал. 1, т. 2 – 9 включително се представят във вид на заверени от 

кандидата копия. При поискване се представя и оригиналът на документа, който след 
сверяване се връща на кандидата. 

(4) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки 
по ал. 1, т. 10. 

(5) Педагогически специалисти, които притежават образователна и научна степен 
„доктор“ или научна степен „доктор на науките“, имат право да придобият първа 
професионално-квалификационна степен при следните условия: 

1. най-малко две години учителски стаж; 
2. придобита образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на 

науките“ по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на 
завършената специалност от дипломата за висше образование. 

(6) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-

квалификационна степен, подават документите по ал. 1, както следва: 
1. за трета и за първа професионално-квалификационна степен в случаите по ал. 5 – 

през цялата година; 
2. за всички професионално-квалификационни степени с изключение на посочените 

в т. 1 – от 1 юни до 31 юли на календарната година. 
Чл. 58. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на пета професионално-

квалификационна степен, следва да отговарят на следните условия: 
1. имат най-малко 2 години учителски стаж; 
2. притежават удостоверение за участие в обучения за повишаване на 

квалификацията в организации по чл. 43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 
16 академични часа; 

3. имат успешно положен устен изпит с успех не по-нисък от много добър 4,50. 
(2) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да 

придобият: 
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1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и 
представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, 
балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от 
Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди 
датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна 
степен, с реализирано участие или класирания: 

а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания; 
б) от I до VI място включително от балкански олимпиади и състезания; 
в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и 

национални състезания; 
2. учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на 

изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в 
състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни 
федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за 
придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в 
олимпийски игри или класирания: 

а) от I до XII място включително от световни първенства; 
б) от I до VIII място включително от европейски първенства; 
в) от I до IV място включително от балкански първенства; 
г) от I до III място включително от държавни първенства; 
 

3. учители по професионална подготовка, които отговарят на изискванията на ал. 1, 
т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в национални и 
международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди 
датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна 
степен, с класиране от I до III място включително; 

4. учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език 
по професията, отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят безсрочен 
сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език; 

5. учители-наставници, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и 
организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като 
координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в 
период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета 
професионално-квалификационна степен. 

Чл. 59. Четвърта професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита пета професионално-квалификационна степен; 
2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в 

организации по чл. 43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 16 академични 
часа; 

3. успешно положен писмен изпит с успех най-малко много добър 4,50 по проблем 
от конкретната професионална област, в която работи кандидатът. 

Чл. 60. (1) Трета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита четвърта професионално-квалификационна степен; 
2. завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден 

успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра 
педагогическа практика. 

(2) Специализацията по ал. 1, т. 2 трябва да отговаря на следните условия: 
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1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на 
обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност; 

2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за 
учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата 
подготовка на специализантите или по управление на образованието; 

3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични 
часа, от които поне 50 % са присъствени. 

(3) На завършилите специализацията по ал. 1, т. 2 се издава свидетелство по чл. 48, 
ал. 1, т. 2. 

(4) Условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и 
висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от 
договора. 

Чл. 61. Втора професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита трета професионално-квалификационна степен; 
2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в 

организации по чл. 43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 32 академични 
часа; 

3. успех най-малко много добър 4,50 на писмена разработка, свързана с анализ на 
резултатите от приложена диагностична процедура след придобиването на трета 
професионално-квалификационна степен. 

 

 

Чл. 62. Първа професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита втора професионално-квалификационна степен; 
2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в 

организации по чл. 43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 48 академични 
часа; 

3. успешно защитена писмена разработка  с иновационен характер, свързана с 
педагогическата практика на кандидата или с управление на образованието; 

4. не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената 
разработка в специализирано издание, публикувани в рамките на последния 
атестационен период. 

Чл. 63. (1) Полагането на изпитите и защитата на писмените разработки за 
придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от комисии, 
определени от ректора на висшето училище или от оправомощено от него лице. 

(2) Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен, с 
изключение на трета професионално-квалификационна степен, се провеждат от 15 
септември до 15 ноември на съответната година. 

(3) Разходите по процедурите за придобиване на професионално-квалификационни 
степени се заплащат от кандидатите. 

Чл. 64. (1) Програмите, по които се полагат изпити или се защитават писмените 
разработки по чл. 57, ал. 1, т. 10, са от следните области: 

1. методика на обучението; 
2. теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика; 
3. възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността; 
4. управление на образованието. 
(2) Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен полагат 

изпит или защитават писмена разработка по една от посочените в ал. 1 области според 
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специалността или длъжността, която заемат. По област по ал. 1, т. 4 може да се явяват 
на изпит и да разработват теми за придобиване на професионално-квалификационна 
степен не само кандидати, които към момента на кандидатстване заемат управленска 
длъжност. 

(3) При заемането на друга длъжност на педагогически специалист вследствие на 
кариерното развитие или при сключване на трудов договор с друг работодател 
педагогическите специалисти запазват правата, произтичащи от придобитата 
професионално-квалификационна степен. 

Чл. 65. (1) Професионално-квалификационна степен може да бъде отнета от 
департамента, който я е присъдил, в следните случаи: 

1. при представени разработки и публикации, за които е доказано плагиатство или 
подправени резултати; 

2. при отнемане на научната степен, когато тя е основание за придобиване на първа 
професионално-квалификационна степен; 

3. при представяне на документи с невярно съдържание при кандидатстването. 
(2) Решение за отнемане на професионално-квалификационна степен се взема въз 

основа на заключение на експертна комисия, назначена за всеки конкретен случай от 
директора на департамента по ал. 1. 

(3) За решението по ал. 2 писмено се уведомява настоящият работодател. 
 

Раздел VI 

Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти 

 

Чл. 66. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си 
портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за 
заеманата длъжност. 

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на 
постигнатите резултати и професионалното развитие. 

(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 
материали, които доказват: 

1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на 
децата/учениците, с които работи; 

2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и 
учениците в образователния процес; 

3. участие в реализиране на политиките на институцията; 
4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие. 
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия 

специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието 
на дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и 
образователни резултати. 

 (5) Професионалното портфолио има следните функции: 
1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, 

доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити 
компетентности; 

2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие 
чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за 
професионално развитие; 

3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в 
конкретна област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, 
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промяна в личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага 
формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността; 

4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 
информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, 
обществения съвет, експерти от регионалното управление на образованието, 
инспектори от Националния инспекторат по образованието и общината за 
потребностите и за търсенето на възможности за развитие. 

Чл. 67. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа: 
1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации; 
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите 

умения; 
3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист; 
4. материали от участие в професионални форуми. 
Чл. 68. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна 

година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на 
документи и други материали. 

(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат. 
 

Раздел VII 

Кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

Чл. 69. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите 
при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при 
придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на 
образованието. 

 

 (2) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на 
учителите и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора 
и първа степен. 

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 
получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 
степен, както и резултатите от атестирането им. 

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие независимо от 
учителския стаж. 

(5) Работните места за длъжностите по ал. 1, както и възможностите за присъждане 
на степените по ал. 2 в държавните и общинските детски градини, училища и центрове 
за подкрепа за личностно развитие се определят и утвърждават от директора на 
институцията в рамките на числеността на педагогическия персонал и на средствата от 
делегирания бюджет. 

(6) За детски градини и за центрове за подкрепа за личностно развитие, които не 
прилагат системата на делегираните бюджети, числеността на педагогическия 
персонал, включително и на длъжностите по ал. 1, както и на възможностите за 
присъждането на степените по ал. 2, се утвърждава от финансиращия орган. 

(7) За частните детски градини и училища, включени в системата на държавното 
финансиране, числеността на педагогическия персонал, включително и на длъжностите 
по ал. 1, както и възможностите за присъждането на степените по ал. 2, се определят от 
съответните органи на търговското дружество, на юридическото лице с нестопанска 
цел или на кооперацията. 
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Чл. 70. Лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска 
длъжност и не са придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“, 
съответно „възпитател“. 

Чл. 71. (1) Длъжностите „старши учител“ или „старши възпитател“ се заемат от 
лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, 
необходими за заемане на длъжността, определени съгласно приложение № 1: 

1. заемат длъжността „учител“ или „възпитател“; 
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат 

период на атестиране по чл. 49, ал. 5; 
3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
4. имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на изискванията“; 
5. имат 10 години учителски стаж. 
(2) Лицата по ал. 1 може да подадат заявление за заемане на длъжност „старши 

учител“, съответно „старши възпитател“, независимо от учителския си стаж, ако: 
1. заемат длъжност „учител“ или „възпитател“; 
2. имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране 

квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5; 
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 
4. имат получена при последното атестиране оценка „изключително изпълнение“ 

или оценка „надвишава изискванията“. 
(3) Когато лице, заемащо длъжност „учител“ или „възпитател“, изпълни условията 

по ал. 1 или 2 и подаде заявление за заемане на длъжност „старши учител“ или 
„старши възпитател“, директорът извършва промяна в длъжностното разписание на 
персонала и преназначава лицето на длъжността. 

Чл. 72. (1) Длъжността „главен учител“ или „главен възпитател“ се заема от лица със 
завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ и 
професионална квалификация „учител“, които: 

 

1. заемат длъжността „старши учител“ или „старши възпитател“; 
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5 за 

последния период на атестиране; 
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 
4. имат оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране. 
(2) Директорът на институцията определя комисия, която: 
1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността „главен учител“ или 

„главен възпитател“; 
2. предлага в началото на всяка учебна година броя на длъжностите „главен учител“ 

или „главен възпитател“. 
(3) Комисията по ал. 2 предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за 

подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“. 
(4) Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване 

критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“. 
(5) Директорът на институцията: 
1. анализира възможностите на бюджета на институцията и необходимостта от 

обезпечаването на функциите по чл. 6 и 7; 
2. утвърждава критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или 

„главен възпитател“; 
3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностното разписание на 

персонала; 
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4. когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител“ или „главен 
възпитател“, отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от определения 
брой места по т. 2, организира процедура за подбор по критериите по т. 2. 

Чл. 73. (1) Втора степен от кариерното развитие на директорите се присъжда: 
1. при не по-малко от 5 години учителски стаж на длъжност директор на институция 

в системата на предучилищното и училищното образование; 
2. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
3. не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни 

кредити по чл. 49, ал. 5; 
4. последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на 

изискванията“. 
(2) Втора степен от кариерното развитие на заместник-директорите, които 

изпълняват норма за преподавателска работа, както и на ръководителите на 
направление „Информационни и комуникационни технологии“, на логопедите, на 
рехабилитаторите на слуха и говора, на корепетиторите, на хореографите и на 
треньорите по вид спорт се присъжда: 

1. при не по-малко от 10 години учителски стаж, от които не по-малко от 5 години 
стаж на заеманата длъжност; 

2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни 
кредити по чл. 49, ал. 5; 

3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
4. последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на 

изискванията“. 
(3) Втора степен от кариерното развитие на психолозите и педагогическите 

съветници се присъжда при: 
1. не по-малко от 10 години учителски стаж на длъжност „психолог“ или 

„педагогически съветник“; 
 

2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни 
кредити по чл. 49, ал. 5; 

3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
4. последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на 

изискванията“. 
 (4) На лица по ал. 1 и 2, които за периода на атестиране имат не по-малко от 

задължителния брой квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5, придобита най-малко 
трета професионално-квалификационна степен, получена оценка не по-ниска от 
оценката „надвишава изискванията“ при последното атестиране, може да бъде 
присъдена втора степен независимо от учителския стаж. 

Чл. 74. (1) Първа степен от кариерното развитие на педагогическите специалисти по 
чл. 73, ал. 1 и 2 се присъжда на лица със: 

1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен 
„магистър“; 

2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация; 
3. не по-малко от задължителния за периода на атестиране брой квалификационни 

кредити по чл. 49, ал. 5; 
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 
5. получена оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране. 
(2) Първа степен от кариерното развитие на психолозите и педагогическите 

съветници се присъжда при: 
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1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен 
„магистър“; 

2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация; 
3. придобити не по-малко от задължителните за периода на атестиране брой 

квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5; 
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 
5. получена оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране. 
(3) Педагогическите специалисти, на които са присъдени втора или първа степен, 

изпълняват и задължения, свързани със: 
1. оказване на методическа или организационна подкрепа в случаите по чл. 228, ал. 

6, т. 2 и 3 и ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование; 
2. участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи 

на институцията, на учебни програми и др.; 
3. участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и на 

национално ниво; 
4. провеждането на вътрешноинституционална квалификация; 
5. диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и 

необходимостта от допълнителна работа; 
6. организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, 

ориентирани към повишаване на качеството на образование и прилагането на 
интерактивни методи за работа с децата и учениците; 

7. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 
изпълнението им. 

Чл. 75. (1) Втора или първа степен се присъжда след заявено желание на 
педагогическия специалист до работодателя. 

(2) Втора или първа степен се присъжда със заповед на работодателя, ако са 
изпълнени съответните изисквания по чл. 73 и чл. 74, ал. 1 и 2. 

 

 

 

Раздел VIII 

Атестиране на дейността на педагогическите специалисти 

 

Чл. 76. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им 
профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на 
детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие или 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а за 
директорите – и на управленската им компетентност. 

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата и 
учениците са основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на 
педагогическите специалисти. 

(3) Целите на процеса на атестиране са: 
1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от 

дейността им; 
2. повишаване качеството на образованието на децата или учениците; 
3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване 

чрез повишаване на квалификацията; 
4. установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на 

педагогическия специалист и осигуряване на наставник или наставници. 
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 (4) Получените оценки от атестирането служат за: 
1. кариерно развитие; 
2. поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при 

атестирането; 
3. насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с 

цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност; 
4. осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на 

наставник или наставници. 
(5) При атестирането на педагогическите специалисти, с изключение на 

директорите, педагогическият съвет на институцията в системата на предучилищното 
и училищното образование взема решение за определяне на пет критерия от областите 

на професионална компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията 
за развитието й и на скала за определяне на достигнатата степен на изпълнението им. 
Критериите, както и скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнението 
им се утвърждават от директора на институцията и се включват в атестационните 
карти на педагогическите специалисти по образец – приложения № 20 – 22 и № 24 – 

25. 

(6) При атестирането на директорите на институции в системата на предучилищното 
и училищното образование работодателят определя пет критерия от областите на 
професионална компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за 
развитието й и скала за достигната степен на изпълнението им. Критериите, както и 
скалата за достигната степен на изпълнението им се включват в атестационната карта 
по образец – приложение № 23. 

Чл. 77. (1) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години. 
(2) В периода октомври – ноември в детските градини, училищата, центровете за 

подкрепа за личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование започва процедура по атестиране на педагогическите 
специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната календарна 
година. 

(3) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на 
регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя. 

 

Чл. 78. (1) Периодът за атестиране по чл. 77, ал. 1 се удължава с периода на 
отсъствието на педагогическия специалист при отсъствие от работа поради: 

1. временна неработоспособност повече от една календарна година, установено със 
съответните медицински документи; 

2. ползване на отпуск по чл. 163, 164, 164б и 167 от Кодекса на труда; 
3. ползване на неплатен отпуск повече от една календарна година. 
(2) При промяна на местоработата на педагогически специалист, атестиран за 

период от 4 години преди промяната, същият се атестира след 4 години в 
институцията, в която започва работа при нов работодател. 

(3) Когато педагогическият специалист в периода по чл. 77, ал. 1 е преназначен на 
друга длъжност в същата институция, атестирането се извършва за длъжността, на 
която е работил по-дълго, а при еднакво времетраене – за длъжността, която заема в 
момента. 

(4) Когато в периода по чл. 77, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на 
същата длъжност в друга детска градина, училище, център за подкрепа за личностно 
развитие или регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование, атестирането му се извършва от приемащата институция, ако има 
действително отработени не по-малко от две години в нея. 
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 (5) Когато в периода по чл. 77, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на 
същата длъжност в друга детска градина, училище, център за подкрепа за личностно 
развитие или регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование и в края на периода по чл. 77, ал. 1 няма действително отработени повече 
от две години в приемащата институция, периодът на атестирането му се удължава и 
лицето се атестира след 4 години от назначаването му в другата институция. 

 (6) Атестирането на педагогически специалист, който работи в повече от една 
детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие или регионален 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, се осъществява от 
атестационна комисия, определена от работодателя, с който е основното му трудово 
правоотношение. 

Чл. 79. (1) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се 
извършва от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с 
педагогическия съвет. 

(2) Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът й е 
съобразно числения състав на педагогическия персонал в институцията и включва: 

1. педагогически специалисти, представители на работодателя на институцията, в 
която атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които 
е председател на комисията; 

2. представител на регионалното управление на образованието; 
3. представител/представители на педагогическия съвет, определен/определени с 

негово решение; 
4. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 – 3. 

(3) По изключение от ал. 2 за детска градина, училище или център за подкрепа за 
личностно развитие с обща численост до пет педагогически специалисти атестирането 
се извършва от атестационната комисия с председател – директора, един представител 
на финансиращия орган и един представител от регионалното управление на 
образованието. Комисията се определя със заповед на началника на регионалното 
управление на образованието след съгласуване с финансиращия орган. 

 

 

 

(4) За случаите по чл. 78, ал. 6 се включва и един представител на работодателя на 
институцията, с който педагогическият специалист е сключил трудов договор за 
допълнителен труд при друг работодател в рамките на числеността по ал. 2. 

 

(5) При атестирането на член на атестационната комисия съставът й се променя, като 
атестираното лице се заменя с резервен член от комисията – представител на 
институцията, определен от педагогическия съвет. 

Чл. 80. (1) Атестирането на директорите се извършва от комисия, определена от 
работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Атестационната комисия се състои 
от нечетен брой членове и включва: 

1. представители на работодателя, единият от които е председател; 
2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от 

работодателя; 
3. поне един педагогически специалист – представител на институцията, определен 

от педагогическия съвет; 
4. един представител на регионалното управление на образованието, определен от 

началника на регионалното управление на образованието, в случай, когато той е 
различен от работодателя; 
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5. един родител от обществения съвет; 
6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 – 5. 

(2) В състава на атестационната комисия по ал. 1 по преценка на работодателя може 
да се включи един представител на предприятие, с което партнира училището, което 
организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация. 

Чл. 81. (1) Съставът на атестационната комисия по чл. 79, ал. 1 и чл. 80 с нейния 
председател, резервните членове и техническия секретар, графикът за дейността й, 
задълженията на членовете й, приложимите към съответната длъжност атестационни 
карти се определят със заповед на работодателя съгласувано с педагогическия съвет. 

(2) Не се определят за членове на атестационна комисия лица, които са свързани 
лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с писмена декларация по образец от 
лицата по чл. 79, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 80 (приложение № 19). 

Чл. 82. (1) Оценката от атестирането се отразява в атестационна карта по образец, 
както следва: 

1. за учител – приложение № 20; 
2. за възпитател – приложение № 21; 
3. за рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт, корепетитор, 

хореограф, логопед, ръководител на направление „Информационни и 
комуникационни технологии“ – приложение № 22; 

4. за директор на институция – приложение № 23; 

5. за заместник-директор на институция – приложение № 24; 
6. за психолог и педагогически съветник – приложение № 25. 
 (2) Достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на 

професионална компетентност се измерва в точки от членовете на атестационната 
комисия и е: 

1. 1 точка – в случаите, когато професионални знания и умения на оценяваното лице 
имат необходимост от подобрение; 

2. 1,5 точки – в случаите, когато оценяваното лице има необходимите 
компетентности, съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да 
изпълнява изискванията за заеманата длъжност, и когато децата или учениците  

 

постигат очакваните резултати от обучението по учебния предмет/образователното 
направление или от дейността; 

3. 2 точки – в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава 
изискванията за изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или 
на учениците надвишават очакваните и притежаваните професионални компетентности 
позволяват ефективно изпълнение на длъжността. 

(3) Оценката от процеса на самооценка на атестираното лице е общ брой точки по 
критериите от областите на професионалната компетентност с точност до 0,1. 

(4) Оценката на атестационната комисия по всеки критерий е средноаритметична 
величина от броя точки на всички членове с точност до 0,1. 

(5) Общата оценка на атестационната комисия е средноаритметична величина от 
оценките на членовете й по всички критерии, изчислени по реда на ал. 4, с точност до 
0,1. 

(6) Окончателният резултат в атестационната карта на всеки учител, директор или 
друг педагогически специалист се изчислява по формулата с точност до 0,01: 

ОР = 0,25СО + 0,75ОАК, в която: 
1. ОР е окончателният резултат; 
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2. СО – самооценката на педагогически специалист по ал. 3; 
3. ОАК – оценката на атестационната комисия по ал. 5. 
(7) Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по 

следната скала: 
1. „изключително изпълнение“ при окончателен резултат от 45 до 50 точки – поставя 

се, когато едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в 
професионалния профил, изпълнени са всички критерии от областите на 
професионална компетентност, изпълнението на дейността в значителна степен 
допринася за напредъка на децата и учениците, за постигане на планираните в 
стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и за 
укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на дейността с 
изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати са над 
очакваните, има допълнително изпълнени задачи; 

2. „надвишава изискванията“ при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки – 

поставя се, когато едновременно са установени знания и умения, които в 
преобладаващата част надвишават определените в професионалния профил, изпълнени 
са критериите от областите на професионална компетентност, като по отделни 
критерии са постигнати по-високи резултати, налице е съответствие на дейността с 
изискванията за изпълнение на длъжността и резултатите допринасят за постигане на 
планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и 
задачи; 

3. „отговаря на изискванията“ при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки – 

поставя се, когато показаните знания и умения съответстват на професионалния 
профил, изпълнени са критериите от областите на професионална компетентност, 
изпълнението на дейността съответства на изискванията за изпълнение на длъжността и 
постигнатите резултати допринасят за постигане на поставените в стратегията за 
развитие на детската градина или училището цели и задачи; ако има неизпълнени 
задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето обстоятелства; 

4. „отговаря частично на изискванията“ при окончателен резултат от 30 до 34,99 
точки – поставя се, когато по-голямата част от показаните знания и умения 
съответстват на професионалния профил, а за останалите е необходима допълнителна 
квалификация и подкрепа, през периода на атестиране са изпълнени някои критерии от 
областите на професионална компетентност, изпълнението на дейностите в малка  

 

степен допринася за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската 
градина или училището цели и задачи и отговаря частично на изискванията за 
изпълнение на длъжността; 

5. „съответства в минимална степен на изискванията“ при окончателен резултат от 
25 до 29,99 точки – поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен 
съответстват на професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и 
методическа и организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от 
критериите по областите на професионална компетентност през периода на атестиране, 
изпълнението на дейността в минимална степен съответства на изискванията за 
изпълнение на длъжността по причини, зависещи от лицето, резултатите от дейността 
не допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската 
градина или училището цели и задачи; не е налице стремеж към усъвършенстване, 
мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от 
работата. 

Чл. 83. (1) Процесът на атестиране започва с представянето на заседание на 
педагогическия съвет на атестационната комисия, атестационната карта, скалата за 
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оценяване, началната дата и организацията за провеждането на процеса на атестиране, 
графика на дейностите и за работа на атестационната комисия, в т. ч. и времето за 
самооценка на педагогическия специалист, което не може да надвишава 10 работни 
дни. 

(2) Самооценката по ал. 1 се прави от лицето в атестационната карта, която след 
попълването й се предава на техническия секретар на атестационната комисия. 
Оценяваният учител, директор или друг педагогически специалист доказва 
постигнатите резултати за периода на атестиране с документи, сертификати и 
материали от професионалното си портфолио. 

Чл. 84. (1) В процеса на атестирането атестационната комисия използва документи, 
сертификати и материали от професионалното портфолио на съответния педагогически 
специалист, които доказват: 

1. постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците, които обучава, 
подпомага, консултира; 

2. наличието на грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и 
други на децата или учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на 
други учители, на учениците за успешното учене и участие в живота на класа и на 
училището, на децата и учениците в риск, със специални образователни потребности 
и/или с хронични заболявания; 

3. професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното 
израстване и др. 

(2) В процеса на атестирането на учители и други педагогически специалисти 
атестационната комисия може да използва и протоколи от заседания на педагогическия 
съвет и от контролната дейност, осъществена от съответното регионално управление на 
образованието, от заместник-директор и от директора на институцията. 

(3) В процеса на атестирането на директори съответната атестационна комисия може 
да използва резултатите от самооценяването на институцията като част от процеса на 
управление на качеството в детските градини и училищата, протоколи от контролната 
дейност, осъществена от работодателя на атестираното лице, от финансиращия орган, в 
случаите, когато е различен от работодателя, от регионалното управление на 
образованието, както и оценки и насоки в резултат на инспектиране, проведено от 
Националния инспекторат по образованието. 

 

 

 

Чл. 85. (1) След изтичането на срока по чл. 83, ал. 1 техническият секретар на 
атестационната комисия предава на председателя атестационните карти и копия от тях 
за всеки член на комисията. 

 (2) Председателят на атестационната комисия изисква от атестирания документи по 
чл. 84, ал. 1, а от работодателя – по чл. 84, ал. 2 и 3, и ги предоставя на членовете на 
комисията. 

(3) Председателят на атестационната комисия в двудневен срок от получаването на 
документите по ал. 1 и 2 насрочва заседание. 

(4) На заседанието членовете на атестационната комисия обсъждат представените 
документи по чл. 84. Всеки член от комисията самостоятелно и независимо от 
останалите членове оценява педагогическия специалист, като по всеки критерий вписва 
своята оценка в точки в копието на атестационната карта на оценяваното лице, сумира 
общия брой точки и връща копието на техническия секретар. 

(5) Техническият секретар вписва в атестационната карта на всяко атестирано лице: 
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1. оценката на атестационната комисия по всеки критерий, изчислена по реда на чл. 
82, ал. 4 и 5; 

2. окончателния резултат от атестирането, изчислен по реда на чл. 82, ал. 6; 
3. крайната оценка по скалата, определена в чл. 82, ал. 7. 
(6) Крайната оценка, вписана в атестационната карта на атестирания педагогически 

специалист, се удостоверява с подпис на всеки член на атестационната комисия. 
Чл. 86. (1) Атестираният педагогически специалист се запознава със съдържанието 

на атестационната карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си. 
(2) Председателят на атестационната комисия предава подписаните атестационни 

карти на работодателя след изтичането на срока за възражение, който е 5 работни дни 
от подписването на атестационната карта от атестираното лице. Запознаването с 
крайната оценка работодателят удостоверява с подписа си върху атестационната карта. 
Работодателят може да потвърди крайната оценка или да я промени с една степен с 
мотивирано писмено становище. Атестираното лице се запознава с крайната оценка в 
атестационната карта, което удостоверява с подписа си. 

Чл. 87. (1) В случай че атестираният педагогически специалист не е съгласен с 
крайната оценка, може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал 
атестационната карта, да подаде писмено възражение до работодателя, в което да 
посочи мотивите за несъгласието си с оценката. 

(2) Работодателят се запознава с атестационната карта и възражението на 
атестирания учител, директор или друг педагогически специалист и в срок 5 работни 
дни от датата на получаване на възражението е длъжен да се произнесе. 

(3) Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или 
да я повиши с една степен. 

(4) Оценката на работодателя е окончателна, вписва се в атестационната карта с 
аргументацията и се подписва от него. Атестационната карта се предоставя на 
членовете на атестационната комисия за запознаване с решението по възражението, 
както и на атестирания педагогически специалист, който също задължително я 
подписва. 

(5) След приключването на процеса на атестиране председателят на атестационната 
комисия предава на работодателя атестационните карти и обобщена информация от 
крайните оценки. 

(6) Атестационните карти се съхраняват в трудовото дело на всеки учител, директор 
или друг педагогически специалист. 

Чл. 88. (1) След получаването на информацията по чл. 87, ал. 5 работодателят заедно 
с атестационната комисия: 

 

1. подготвя анализ на причините, довели до оценките по чл. 82, ал. 7, т. 4 и 5; 
2. изработва план за методическо и организационно подпомагане на съответния 

педагогически специалист; 
3. определя наставник или наставници, които да осъществят методическа и 

организационна подкрепа. 
(2) В случаите по ал. 1 работодателят предлага за обсъждане на педагогическия 

съвет теми за включване в плана за квалификация на институцията по чл. 44, ал. 5 за 
предстоящата учебна година. 

(3) В случаите по чл. 82, ал. 7, т. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една 
година след предприемане на мерките по ал. 1, т. 1, 2 и 3. 

(4) Ако при атестирането по ал. 3 отново е получена най-ниска оценка, лицето се 
освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 
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Раздел IX 

Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти 

Чл. 89. (1) Информационният регистър на одобрените програми за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти се поддържа в електронен формат на 
официалната страница на Министерството на образованието и науката и е интегриран с 
неговата електронна деловодна система. 

(2) Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти за одобрение и вписване в регистъра по ал. 1 може да представят лица: 

1. регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел или на Закона за кооперациите; 

2. учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка. 
(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа от определени със заповед на министъра на 

образованието и науката длъжностни лица, които заемат експертни длъжности в 
Министерството на образованието и науката и регионалните управления на 
образованието. 

(4) Длъжностни лица, оправомощени от министъра на образованието и науката, 
извършват проверки за изпълнението на одобрените програми за обучение за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

(5) Не се определят за длъжностни лица по ал. 4 служители, които са свързани лица 
по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с лица, 
подали заявление за одобряване на програми за обучение за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти и вписване в информационния 
електронен регистър на Министерството на образованието и науката. 

(6) Когато в дадена процедура са одобрени програми за обучение, представени от 
обучителни организации, с които длъжностни лица по ал. 3 са свързани лица по 
смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за тези длъжностни 
лица е приложим режимът, установен в чл. 63 – 65 от ЗПКОНПИ. 

(7) Обстоятелствата по ал. 5 се удостоверяват от лицата по ал. 3 и 4 с декларация по 
образец (приложение № 19). 

(8) Длъжностните лица по ал. 4 извършват проверки за изпълнението на одобрените 
програми, като следят за качеството на предлаганите обучения по отношение на: 

1. съответствието на темата, съдържанието, продължителността на обучението 
(присъствени и неприсъствени часове) и на начина на завършване на обучението с  

 

 

посочените във вписаната програма в Информационния регистър на одобрените 
програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; 

2. ресурсното осигуряване – човешки и материални ресурси, които да гарантират 
качествено провеждане на дейностите за повишаване на квалификацията: 

а) образованието и подготовката на обучителите, които провеждат обучението и 
съответствието им с компетентностите, заявени в приложените документи към 
одобрената и вписана програма в Информационния регистър на одобрените програми 
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; 

б) наличието на условия за административно обслужване и съхраняване архива на 
документите от провежданите обучения и база данни на издадените документи, 
отразени в електронния регистър; 
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3. формите и методите на обучение, продължителността и броя часове, които следва 
да бъдат съобразени с поставените цели, индикатори и целевата група от педагогически 
специалисти и организацията на часовете като присъствени и неприсъствени в 
одобрената програма; 

4. спазването на графиците, водене на съпътстваща обучението документация – 

присъствени списъци и документ за възлагане на обучението с ясно разпределение на 
задачите на възложител и изпълнител; 

5. осигурен достъп и обратна връзка за мнения, бележки и препоръки от всички 
педагогически специалисти, преминали обучения за повишаване квалификацията си. 

(9) За осъществения контрол длъжностните лица по ал. 4 изготвят карта за проверка 
на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по 
одобрена програма (приложение № 26). 

(10) При извършените проверки в случаите на установено неизпълнение по чл. 89, 
ал. 8 на одобрената програма, при неспазване на изискванията за обучителя по чл. 233 
от Закона за предучилищното и училищното образование, както и при установено 
несъответствие на вътрешната система за управление на качеството със изискванията 
по чл. 95, длъжностните лица по ал. 4 може да издават задължителни предписания на 
обучителната организация за отстраняване на нарушението в срок не по-дълъг от 30 
дни. 

Чл. 90. (1) Лицата по чл. 89, ал. 2, които представят за одобряване програми за 
обучение и желаят да провеждат обучения за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти, попълват и подават по електронен път заявление по 
образец (приложение № 27). При подаване на заявлението се спазват изискванията на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а 
документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. 

(2) Към заявлението задължително се прилагат следните документи: 
1. програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти; 
2. списък на обучителите с приложени: 
а) професионални автобиографии и документи за образование и квалификация; 
б) декларации, удостоверяващи съгласието на обучителите да провеждат 

обучението; 
в) най-малко три референции за всеки от обучителите; 
3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление 

на качеството; 
4. разработена вътрешна система за управление на качеството; 
5. документ за платена такса за разглеждане на заявления и извършване на оценка 

на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите 
специалисти. 

 

Чл. 91. (1) За одобрените със заповед на министъра на образованието и науката или 
от оправомощено от него длъжностно лице програми за обучение за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти в електронния формат на 
информационния регистър се вписват следните обстоятелства: 

1. наименование на юридическото лице, представило програма за обучение, 
правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, лицето, което го 
представлява, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ; 

2. номер и дата на заповедта, с която е одобрена програма за обучение; 
3. наименование на програмата; 
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4. форма на обучение, продължителност на обучението, брой квалификационни 
кредити, начин на завършване на обучението; 

5. списък на обучителите; 
6. лице за контакт и информация за неговите актуален адрес, телефон, електронен 

адрес, сайт и др. 
(2) В седемдневен срок преди началото на всяко обучение по одобрени програми 

посочените в заявлението лица от обучителните организации, получили потребителско 
ниво на достъп до електронния регистър, отбелязват в определения публично достъпен 
раздел на информационния регистър следната информация за обучението: 
наименование на обучителната организация и нейния уникален идентификационен 
номер (УИН), програма за обучението и уникалния й идентификационен номер – УИН, 
дата, място, начален и краен час, график на конкретното обучение по часове, 
обучител/и, възложител/и. 

 (3) В седемдневен срок след приключване на обучението в създадения за достъп 
на обучителните организации раздел на информационния регистър същите попълват 
издадените удостоверения на завършилите обучения педагогически специалисти. 
Педагогическите специалисти, завършили обучението, могат да изтеглят 
удостоверението на хартиен носител. 

(4) В отделен модул на информационния регистър, осигуряващ прозрачност и 
информация за квалификационните дейности, педагогическите специалисти 
осъществяват обратна връзка, като попълват структурирани въпросници за оценка и 
мнения за проведените обучения по одобрените и вписани в регистъра програми. 

 (5) Модулът по ал. 4 осигурява администриране на потребителите с различни права 
на достъп с цел осигуряване на връзка между потребителите и различните нива в 
управлението на системата на предучилищното и училищното образование. 

 (6) Обратната връзка се осъществява по електронен път с цел осигуряване на 
възможност за автоматизирана обработка на данните, постъпили от обучените лица, и 
за обобщаване на получените оценки и мнения за удовлетвореност на потребителите от 
качеството на квалификационните услуги. 

 Чл. 92. (1) В одобрените програми може да бъде извършвана промяна по отношение 
на: 

1. съдържанието въз основа на заявление, подадено по електронен път по образец 
(приложение № 29); 

2. обучителите въз основа на заявление, подадено по електронен път по образец 
(приложение № 30). 

(2) Промяната по ал. 1, т. 1 се одобрява при условията и по реда на чл. 231 – 238 от 
Закона за предучилищното и училищното образование. Министърът на образованието и 
науката одобрява или отказва да одобри предложената промяна. 

(3) Промяна по ал. 1, т. 2 се одобрява при условията и по реда на чл. 231, ал. 3, т. 2 и 
чл. 233 от Закона за предучилищното и училищното образование. Министърът на 
образованието и науката или оправомощено от него длъжностно лице в срока по чл.  

 

242, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование одобрява или 
отказва да одобри предложената промяна. 

(4) Промените по ал. 1 може да бъдат прилагани от лицата по чл. 89, ал. 2 след 
одобрението им от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него 
длъжностно лице и след вписването на променените обстоятелства в регистъра. 

Чл. 93. На вписване в информационния електронен регистър подлежи всяка промяна 
в наименованието или в правноорганизационната форма на лицата по чл. 89, ал. 2 въз 
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основа на заявление по образец (приложение № 31), подадено по електронен път в 7-

дневен срок от настъпване на обстоятелството. 
Чл. 94. (1) От информационния регистър въз основа на издадена заповед на 

министъра на образованието и науката или оправомощено от него длъжностно лице се 
заличават одобрени програми, когато лицата по чл. 89, ал. 2: 

1. писмено по електронен път са заявили желанието си чрез заявление по образец 
(приложение № 32); 

2. не са подали в срок по електронен път заявление по чл. 239 от Закона за 
предучилищното и училищното образование; 

3. в две последователни години са подавали заявление по т. 2, че няма да бъде 
извършвано обучение по програмата. 

(2) Освен в случаите по ал. 1 одобрените програми се заличават от информационния 
регистър при: 

1. неизпълнение на предписанията по чл. 89, ал. 10; 

2. одобряване и вписване на промяна в съдържанието на одобрена програма, 
извършена при условията и по реда на раздел V от глава единадесета от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

Чл. 95. (1) Лицата по чл. 89, ал. 2, които заявяват желание за одобряване на 
програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 
и вписването им в информационния регистър, осигуряват качество на извършваната 
квалификационна дейност, като прилагат разработена вътрешна система за управление 
на качеството, която: 

1. осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, 
планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; 

2. гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на 
управлението и контрола от юридическото лице, включително и по отношение на 
управлението на рисковете; 

3. гарантира, че поставените цели в програмите за обучение за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти ще бъдат постигнати чрез ефективно 
използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, 
организационни и др.); 

4. позволява да бъде осъществена обратна връзка по отношение на ефективността от 
проведените обучения и да бъде оценено въздействието на извършените 
квалификационни дейности. 

(2) Вътрешната система за осигуряване на качеството по ал. 1 е съвкупност от 
взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството 
на провежданата квалификация на педагогическите специалисти и включва: 

1. политика и цели по осигуряване на качеството, които се разработват от лицата, 
които представят за одобрение програми за обучение; 

2. органи за управление на качеството и правомощията им; 
3. правила за нейното прилагане; 
4. дейности по самооценяване; 
5. условия и ред за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване. 
 

(3) Вътрешната система за управление на качеството следва да бъде ориентирана 
към повишаване на качеството на предлаганите квалификационни услуги по отношение 
на: 

1. предлаганите теми, съдържанието на програмите за обучение за повишаване 
квалификацията и съответствието им с актуалните потребности на педагогическите 
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специалисти, както и на материалите за обучение, които предоставя на обучаваните 
педагогически специалисти; 

2. ресурсното осигуряване – човешки и материални ресурси, които да гарантират 
качествено провеждане на дейностите за повишаване на квалификацията, включително: 

а) подготовката на обучителите, които ще провеждат обучения чрез утвърждаване на 
система за периодичната им квалификация, а също и за предварителна подготовка 
преди провеждането на всяко обучение; 

б) наличието на условия за административно обслужване и съхраняване архива на 
документите от провежданите обучения и издадените документи, удостоверяващи 
повишаване на квалификацията; 

3. формите и методите на обучение, продължителността и броя часове, които следва 
да бъдат съобразени с поставените цели, индикатори и целевата група от педагогически 
специалисти, за които се предлага обучение. 
Раздел X 

Информационна база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на 
системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти 

Чл. 96. (1) Министерството на образованието и науката създава и поддържа 
Информационна база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на 
системата на предучилищното и училищното образование с педагогически 
специалисти. 

(2) Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на 
системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти 
се състои от следните модули: 

1. Публичен модул, който съдържа информация за изискванията за заемане на 
длъжностите в предучилищното и училищното образование, изискванията за 
придобиване на професионална квалификация „учител“, функциите на длъжностите за 
кариерното развитие. 

2. Модул „Педагогически специалисти“ за регистрация на педагогически 
специалисти, търсещи работа в сферата на предучилищното и училищното 
образование, и специалисти с висше образование, които желаят да заемат длъжности на 
педагогически специалисти и да придобият професионална квалификация „учител“. 

3. Модул „Стажант-учители“ за регистрация на обучаващите се за придобиване на 
професионална квалификация „учител“. Преди провеждането на текущата 
педагогическа практика обучаващите се задължително предоставят информация в 
електронен вид, която се използва за изготвяне на национална карта на педагогическите 
специалисти: 

а) персонална информация за лицето, образование и квалификация; 
б) професионален опит и учителски стаж, ако лицето притежава; 
в) нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически специалист и 

населените места, в които желаят да работят; 
4. Модул „Образователни институции“ за регистрация на образователни институции, 

предлагащи свободни длъжности за назначаване на педагогически специалисти. 
5. Допълнителни секции, достъпни и без регистрация, обща информация за целите и 

предназначението на електронната информационна база данни за педагогическите 
специалисти, полезни насоки, новини, полезни връзки, контакти и др. 

 

(3) Достъп до платформата имат педагогически специалисти, директори на 
образователни институции и оправомощени от тях лица, длъжностни лица от 
Министерството на образованието и науката и от регионалните управления на 
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образованието, стажант-учители и специалисти с висше образование, желаещи да 
придобият професионална квалификация „учител“. 
 

 

• Колективен трудов договор № ДО 01 – 197 от 17.08.2020 г. 
 

РАЗДЕЛ IIІ.  
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Чл. 7. (1) МИНИСТЕРСТВОТО, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ обсъждат и 
работят по въпросите, свързани с допълнително финансово осигуряване на: 
 

1. Кариерното развитие на педагогическите специалисти; 

2. Въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическите специалисти над 

определената в чл. 222, ал. 3 и 4 на Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО); 

3. Въвеждаща квалификация на педагогически специалисти, които ще прилагат нови 

или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни системи в 

предучилищното образование; 

4. Въвеждащата квалификация в рамките на вътрешноинституционалната 

квалификация за утвърждаване и развитие на наставничеството; 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти за работа с 

електронни платформи за обучение; 

6. Продължаваща квалификация на работници и служители, които не изпълняват 

функции на педагогически специалисти (непедагогически персонал); 

 

(2) При планиране на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите 

специалисти по чл. 223 от ЗПУО РАБОТОДАТЕЛИТЕ предлагат и теми, провеждани 

под формата на тренинг, тиймбилдинг, ролеви игри и др., насочени към преодоляване 

на насилието и агресията в образователните институции и стреса сред педагогическите 

специалисти. 

 

Чл. 8. (1) Годишните средства за квалификация се определят в размер – не по-малък от 

1,2 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и 

педагозите в яслените групи на детските градини и се предоставят за включването на   
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педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани 

със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от 

директора. 

 

(2) Образователните институции планират минимум 50 на сто от средствата по ал. 1 за 

вътрешноинституционални и междуинституционални квалификации, провеждани под 

формата на методически семинари, лектории, дискусионни форуми, открити практики, 

презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически 

изследвания и др. с цел обмяна на добри практики, взаимно учене, споделяне и 

насърчаване за иновации и повишаване на общото ниво на квалификация на 

педагогическите специалисти. 

 

(3) Регионалните управления на образованието, социалните партньори, 

работодателските организации и НЦПКПС съдействат за организирането на 

квалификациите по ал. 2. 

 

(4) РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват платен служебен отпуск за участие в  

квалификационни форми, провеждани на територията на населеното място, в което се 

намира образователната институция. 

 

(5) РАБОТОДАТЕЛИТЕ командироват участниците в квалификационни форми, когато 

те се провеждат извън населеното място, в което се намира образователната 

институция. 

 

Планът е приет с решение от заседание на Педагогическия съвет – протокол № 
13/14.09.2022 г. 
Утвърден  със Заповед на директора № 1470 / 14.09.2022 г. 
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