
НАСОКИ ЗА 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ



МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

1. Стратегическа рамка – образование и обучение 2020

•превръщане на ученето през целия живот и мобилността в 

реалност;

•подобряване на качеството и ефективността на 

образованието и обучението;

•подобряване на творчеството и новаторството, 

включително предприемачеството, на всички равнища на

образование и обучение.
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МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

2. Международното изследване TALIS (училища, в 

които има прогимназиален етап)

2.1. “В България 20,8% от директорите никога не са

участвали в обучение по образователен мениджмънт, 

а 11,3% – в курс и/или програма за обучение на 

директори или училищен мениджмънт.”

BG_Report_final_TALIS_2015.pdf
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МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

2. Международното изследване TALIS (училища, в 

които има прогимназиален етап)

2.2. за учителите

„Професионално развитие” се дефинира като дейности, 

които развиват индивидуалните знания, умения и 

компетенции, както и други характеристики на учителя. 

Дейностите за професионалното развитие на учителите

могат да се предложат в много различни формални

или неформални форми. 

http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf
http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf


МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

2. Международното изследване TALIS (училища, в 

които има прогимназиален етап)

2.2. за учителите

„TALIS обхваща следните видове дейности за 

професионално развитие: 

• курсове/практически обучения

(във връзка с учебното съдържание или методиката

на преподаване и/или с други теми, свързани с 

образованието);

http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf
http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf


МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

2. Международното изследване TALIS (училища, в 

които има прогимназиален етап)

2.2. за учителите

• образователни конференции или семинари

(където учители и/или изследователи

представят резултати от работата си и обсъждат

проблеми на образованието);

• посещения в други училища като наблюдател;

• посещения в обществени или неправителствени

организации или фирми като наблюдател;

• участие в обучения, организирани от обществени или 

неправителствени организации или фирми;

http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf
http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf


МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

2. Международното изследване TALIS (училища, в 

които има прогимназиален етап)

2.2. за учителите

•  участие в обучения, организирани от обществени или 

неправителствени организации или фирми;

• квалификационни курсове;

• участие в мрежа от учители, създадена специално за 

професионалното им развитие;

• индивидуални или колективни изследвания по теми от 

професионален интерес;

• методическо ръководство и/или наблюдение и 

обучение на учители като част от  служебните

задължения

http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf
http://www.ckoko.bg/upload/docs/2015-09/BG_Report_final_TALIS_2015.pdf




МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ И 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

3. Национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри и Национален план за 

изпълнение на дейностите по Националната 

стратегия

4. Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в 

образованието и науката и План към нея

5. Национална стратегия за учене през целия живот

Всички тези стратегии и планове са публикувани в 

сайт на МОН.



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

1. ППЗНП

1.1. чл. 147, ал.1, т.1 – директорът, организира, контролира и 

отговаря за цялостната дейност

1.2. задължението и правото на учители, възпитатели (на 

различна длъжност) за повишаване на квалификация.

1.3. чл. 130  - Училището и детската градина създават

условия на учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение и чрез 

самостоятелна подготовка.



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

2. КОДЕКС НА ТРУДА – чл. 228а 

(1) Работодателят е длъжен да осигурява условия за 

поддържане и повишаване професионалната квалификация на 

работниците и служителите за ефективно изпълнение на 

техните задължения по трудовото правоотношение в 

съответствие с изискванията на изпълняваната работа и 

бъдещото им професионално развитие. 

(2) При продължително отсъствие на работника или служителя 

от работа работодателят е длъжен да му осигури условия за 

запознаване с новостите в работата, настъпили през времето

на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото

квалификационно равнище за ефективно изпълнение на 

трудовите му задължения.



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 4. Настоящите договорености са минимални и имат

задължителен характер за работниците и служителите, 

членове на синдикалните организации и за работодателите, 

членове на организациите на работодателите - страни по 

договора.



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 13. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ отправят покана до 

СИНДИКАТИТЕ за

становище при разработване и актуализация на следните

документи:

-вътрешни правила за работната заплата;

- план за квалификационната дейност;

-- критерии по Раздел ІV от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за 

работните заплати на персонала в звената от системата на 

народната просвета – за постигнати резултати от труда на 

педагогическия персонал;

- критерии за заемане длъжността „главен учител”.



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 13. (2) В срок от седем работни дни СИНДИКАТИТЕ 

предоставят писмено съответното становище.

Чл. 33. Годишните средства за квалификация на 

педагогическите кадри се определят в размер не по-малък

от 0,8% на сто от годишните средства за работна заплата на 

педагогическия персонал и се предоставят за включването на 

педагогическите кадри в квалификационни курсове, 

предварително съгласувани със социалните партньори, 

обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от 

директора. 



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Чл. 36. (1) Директорите на учебни звена на делегиран

бюджет предоставят тримесечно на общото събрание на

работниците и служителите и на настоятелството информация 

за изпълнението на бюджета на учебното звено по 

параграфи, подпараграфи и конкретни дейности.

(2) Данните за изпълнението на бюджета на учебното

звено следва да бъдат пълни, ясни и разбираеми, ….

(3) Информацията трябва да бъде съпоставима с 

утвърдения бюджет на учебното звено за годината. 

Същата следва да съдържа данни за извършените

промени по бюджета през периода, в т.ч. и за 

вътрешно компенсирани промени, ….



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. Наредба за изменение на Наредба № 5  - за 

условията за повишаване на квалификацията… 

§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"(1) Условията за участие във форми за повишаване на 

квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се 

договарят между педагогическите кадри и техните 

работодатели по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в 

съответствие с чл. 130 и 131 от Правилника за прилагане 

на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.).“

Във връзка с това - Към плана за КД да са разработени 

правила за участие на персонала в квалификационна 

дейност, с включен механизъм за финансова подкрепа



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. Наредба за изменение на Наредба № 5  - за 

условията за повишаване на квалификацията… 

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. институционално, което се отнася за 

квалификационните дейности в училището, детската 

градина или обслужващото звено;".

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

2. б) създава се т. 8:

"8. майсторски клас и др.”



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. Наредба за изменение на Наредба № 5  - за 

условията за повишаване на квалификацията… 

"§ 5а. По смисъла на тази наредба "майсторски клас" е 

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."



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

към момента

3. Наредба 3 - за нормите за преподавателска работа 

и числеността ….

Чл.12, ал.3 – във връзка с разкриване на длъжността “главен 

учител/ възпитател”, съгласно Приложение №3 към Наредбата



ПРЕДСТОЯЩО

1. Актуализиране на плана за квалификационната 

дейност и приложението към него, а именно правила 

за участие на персонала в  квалификационна 

дейност, с включен механизъм за финансова 

подкрепа  



1.1. План

А) Определянето на приоритетите, задачите, конкретните 

дейности и теми, да е във връзка с:

• Със стратегията на образователната институция;

• С изисквания на европейски документи и изследвания 

– установените пропуски (напр. TALIS) и посочените 

приоритетни области;

• С дейностите от Плановете към различните 

национални стратегии, които могат да се осъществяват 

като квалификационни форми и са приложими за 

образователната институция;

• С необходимостите за квалификации  - установените в 

резултат на проведен контрол от ръководството 

(директор и/ или помощник - директор), както и от 

проучване. 



1.1. План

примерна структура за училища и ИПУ

1.2. Правила за участие на персонала в  квалификационна 

дейност, с включен механизъм за финансова подкрепа

• конкретно разписани суми – обща сума за образователната 

институция (изчислено като 0,8% от ФРЗ),  сумата на човек за 

годината, която е за квалификационни дейности;

• конкретно изписани правила – за какви квалификационни 

дейности могат да се използват от педагогическите 

специалисти, как всеки може да използва тези средства 

(индивидуално, при колективни квалификации, друго)

Plan_za_kvalifikacia_u4ilishta_IPU_2.doc
Plan_za_kvalifikacia_u4ilishta_IPU_2.doc
Plan_za_kvalifikacia_u4ilishta_IPU_2.doc


1.2. Правила за участие на персонала в  квалификационна 

дейност, с включен механизъм за финансова подкрепа

• конкретно разписани за какво са тези средства, отчитайки че 

план – сметката за дадено обучение включва не само 

хонорара на обучителя, а и логистични разходи;

• разписано как се извършва отчитането на педагогическите 

специалисти, след участие в квалификации – финансово и 

във връзка с темата на квалификацията;

• разписано как и кога се отчитат финансовите разходи от 

квалификации (съгл. КТД – на педагогически съвет, на общо 

събрание на тримесечие), какви действия ще се предприемат 

при неусвоени средства или при изразходени повече от 

плануваното средства

• записват се и съществуващите досега в Правилата точки, но 

актуализирани



1.3. Плана за КД и Правилата – обсъдени, приети от 

социалните партньори (съгласно КТД). Да се съгласуват със 

синдикалната организация чрез писмено становище.

Средствата за квалификация - във вътрешните правила за 

работната заплата или в колективен трудов договор на ниво 

образователна институция.

Във връзка с отчитането участието в квалификации:

• възможно е чрез попълване на анкета за удовлетвореност 

от квалификацията (след завръщане от участието). Анкетата 

се съставя от образователната институция, т.к вкл. въпроси, 

които са важни за тях. Това анкетиране можи да послужи като 

оценка на въздействието;

• попълване през цялата година на индивидуална 

квалификационна карта – от всеки педагогически специалист

kvalifikacionni_karti.doc
kvalifikacionni_karti.doc


Във връзка с установяването ефективността от 

квалификациите:

Дейност на директора, която може да се осъществява за 

това – при извършване на педагогически контрол, да се 

установи прилагат ли се от учителя/ възпитателя уменията, 

когато обучението е било свързано с методиката, с работата 

с ученици. Когато обучението е с друга насоченост –

ефективността може да се установи чрез административния 

контрол – при работата с документацията напр.

Актуализациите на плана и правилата – на педагогически 

съвет



ПРЕДСТОЯЩО

3. Запознаване на педагогическия екип с изискванията, 

касаещи квалификацията – в приетия Закон за 

предучилищно и училищно образование 

• задължителното участие в квалификации

• длъжностите и кариерното развитие

• задължителното изготвяне на портфолио

• въвеждането на атестационна карта

• наставничеството



Осъществяване на 
квалификационната дейност

Идентифициране 

на потребности
Планиране

Координация,  
организация Резултати


