
 

                                                                                                          Утвърдил: 

                                                                                                                          Директор: 

                                                                                                                   С. Джонгарска 

 

 

ПЛАН  

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В  

 

                                                СУУУС „проф. д-р Д.Денев“ 

2022 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Нормативна основа:  

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална 
квалификация „учител" Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 
2017/2018 година; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с 
ПМС № 289 от 07.11.2016 г. 

Планът се изготвя на база Наредбата и ДОИ за придобиване на проф. квалификация 
„учител“. С Наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на 
професионална квалификация „учител". 

1. Професионална квалификация „учител" се придобива чрез обучение във висши 
училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование, 
получили програмна акредитация по професионално направление от област на 
висше образование „Педагогически науки" или по професионално направление, 
съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка, съгласно 
Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления и при спазване на държавните изисквания на тази наредба. 
 

2. Професионална квалификация „учител" може да се придобива от: 
1. лица, които се обучават за придобиване на висше образование в образователно-
квалификационна степен по специалности от професионални направления съгласно 
Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления; 

2.  лица, които са придобили степен на висше образование и съответната  с 
професионална квалификация. 

3.  Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител" се 
осъществява в съответствие с предвидения в чл. 6, 7, 8 и 9 образователен минимум, 
включен в учебния план.  

4. Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител" завършва с 
полагане на държавен (практико-приложен) изпит. 

5.  Професионалната квалификация „учител" се удостоверява с дипломата за 
придобита образователно-квалификационна степен на висше образование - за 
лицата по чл. 3, т. 1, и със свидетелство за професионална квалификация - за лицата 
по чл. 3, т. 2. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА: 

- Да установи необходимостта от допълнителна квалификация на учители , които 
имат нужда от придобиване на квалификация „учител“ и да предприеме 
необходимите действия за реализиране на квалификацията. 

- Придобиване на квалификация учител от всички педагогически специалисти; 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ: 
 
1. На Педагогически съвет се определят: 

- Педагогическите специалисти, нуждаещи се от професионална 
квалификация „учител“; 

- Допълнителната професионална квалификация; 
2. Определя се Висшето училище, в което ще се обучава педагогическият 

специалист; 
3. Продължителността и формата на провеждане; 
4. Място на провеждане; 
5. Финансовите измерения на обучителния курс; 
6. Контрола и мониторинга на квалификационната дейност. 

 
Организация: Педагогически 

специалист 
Първоначална 
квалификация 

Допълнителна 
квалификация 

Обучаваща 
организация/ 
Място 

Форма 
на 
обучение 

Сума 

       
       
       

 

IV. Финансиране.  
Финансирането на квалификационната дейност за придобиване на 
професионална квалификация „учител“ се осъществява от бюджета на СУУУС 
„проф. д-р Д.Денев“ при сключен договор между училището/ДГ, лицето и 
обучаващата организация. 
 

V. Контрол и мониторинг на документацията и реалното провеждане на 
квалификацията. 
- Отчетени уверения за завършен семестър; 
- Документи за придобита правоспособност; 
- Спазен срок на обучението; 
- Други. 

 

Контролът по изпълнението на плана е възложен на  зам. директорите П.Стоянова и 
Р.Христова 

Заключителни разпоредби: 

Планът е отворен за актуализация и допълване при промяна на законодателството. 

Планът е приет на заседание на ПС на 1/14.09.2022 

 

 



 


