
 

 

Становище върху проекта на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и педагогическите специалисти  

 

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на 137 граждански организации и 

съмишленици, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и 

спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние 

вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се 

изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на 

децата и с активното участие на самите деца и младежи.  

НМД участва в изготвянето на проектотекстовете на Закона за предучилищно и училищно 

образование (ЗПУО), както и следи процеса на изготвяне на прилежащите към него 

държавни образователни стандарти. Представители на Мрежата са включени в част от 

работните групи по изработка на стандартите. Ние вярваме, че ЗПУО и стандартите следва да 

зададат тона за една истинска и задълбочена реформа в образованието, където 

функционалната грамотност на учениците и знанията, които те получават, ще са в синхрон със 

съвременните реалности; учителите ще бъдат подкрепени да мотивират и развиват 

индивидуалните силни страни на своите ученици, а системата ще бъде рефлексивна и ще 

съумява да работи за развитието на учениците и учителите, а не за утвърждаване на остарели 

практики.  

Органицациите, членове на НМД внимателно се запознаха с предложената наредба и имат 

следните коментари: 

Общи коментари 

ДОС Приобщаващо образование въвежда функцията координатор за общата и допълнителната 

подкрепа в училище и в детската градина. Не открихме подобна функция или отговорности при 

заместник директора, нито при старши и главен учител, които вероятно ще бъдат ангажирани с 

тези дейности. Смятаме, че синхронизирането на Наредбите ще допринесе за по-гладкото им 

прилагане.  

Конкретни коментари 

Към член 2 (2) Предлагаме за по-голяма яснота да се добави, включително ресурсните и 

болничните учители. Виж чл. 3. 

В чл. 2 от Наредбата се уточнява, че педагогическите специалисти, заемат длъжности в 

системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, в съответствие 



 

 

с придобитото си образование и професионална квалификация, а в Приложение № 1 към чл. 

24 са изброени учителски длъжности, които могат да заемат лицата, завършили висшето си 

образование по избраните от тях специалности от професионално направление. 

Тези учителски длъжности, според нас, трябва да намерят своето място в Стандарта (Раздел ІІ) 

и да бъдат описани със специфичните функции, които са наложили тяхното своеобразие и 

необходимостта да бъдат обособявани като различни длъжности в рамките на 

предучилищното и училищно образование. Допълнителните основания за това наше 

разбиране са, че функциите на учителя, описани в чл.4,ал.1 не могат да отразят спецификата на 

всички учителски длъжности. В педагогическата практика няма единна наложена длъжност 

„учител“, а специфични учителски длъжности. Самите съставители на Наредбата са допуснали 

присъствието на допълнителни алинеи към чл. 4, в които са описани специфичните функции на 

учителските длъжности „учител в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния 

дворец на децата“; „ресурсен учител”. Според нас, този подход трябва да се приложи към 

всички учителски длъжности и да бъде дописан чл.4 с допълнителни алинеи. Такова 

обособяване би допринесло за по-доброто диференцирне на различните учителски длъжности 

в системата на предучилищното и училищно образование, а и няма да противоречи на 

възприетия подход за структуриране на Наредбата, според който със самостоятелен статут в 

рамките на учителската длъжност, с оглед спецификата на функциите, са дефинирани следните 

учителски длъжности: „учител в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния 

дворец на децата“; „ресурсен учител”. 

С други думи, трябва да бъдат описани специфичните функции на учителските длъжности: 1) 

„учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище“; 2) „учител по музика в 

детска градина“; 3)  „начален учител / учител на група в целодневна организация на учебния 

ден  (I – IV клас)“; 4) „учител по ……..(учебен предмет от общообразователната подготовка V - XII 

клас)/учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап (V - V II 

клас)“, 5) „учител по специализирана подготовка в спортните училища“, 6) „учител по 

професионална подготовка“; 7) „ресурсен учител“;  8) „учител или възпитател в специално 

училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, както и в центровете за 

специална образователна подкрепа“. 

В определена степен, обособяване на функции на длъжностите детски и начален учител е 

наложително, тъй като в Приложение №1 към чл.24, е отразено, че съществуват такива 

учителски длъжности, а в държавният образователен стандарт липсва описание на тяхната 

специфика.   

Абсолютно задължително, според нас, е в Наредбата да се опишат функциите на „детския 

учител“ или „учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище“. Заради 



 

 

наличието на учебно и неучебно време при организирането на учебната година в 

предучилищните институции, както и заради разделянето на формите на педагогическо 

взаимодействие с децата на основни и допълнителни, според държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование, на детските учители им се налага да съчетават 

функции от длъжностната характеристика на учителите и на възпитателите. Освен това, 

детските учители упражняват множество възпитателни и други функции, които не намираме 

нито в предложенията за длъжностни характеристики на учителите, нито в предложенията за 

длъжностни характеристики на възпитателите, като например: отглеждане, организиране на 

игри и дейности по избор на детето; сътрудничество и взаимодействие с родителите и др. 

Предвид горепосочените основания, предлагаме да се избегне единственото число при 

представяне на „длъжността  учител“. Както и в Наредбата да се направи разграничение между 

длъжности, които учителите заемат според придобитото образование и длъжности, които 

придобиват по време на трудовия стаж. По този начин чл.3 може да придобие следния вид: 

Чл. 3. (1) Лицата, които заемат учителски длъжности, имат функции, свързани с подготовка, 

организиране и провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на 

децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование.  

(2) При условията, определени в чл. 71(1) и чл.72(1), учителите по време на трудовия си стаж, 

могат да бъдат назначавани на длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ . 

Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всяка 

учителска длъжност трябва да бъдат описани в Приложения към Наредбата, както това е 

направено при представяне на  професионалния профил на педагогическите специалисти 

към Раздел  ІV Професионални профили на педагогическите специалисти. 

 Към чл. 4 (1) е необходимо след „образователен процес“ да се добави „възпитателен процес“. 

Излишно е да обясняваме защо. Така чл. 4 може да придобие следния вид: 

Чл. 4. (1) Всички лица, изпълняващи учителски длъжности изпълняват следните функции: 1. 

планиране на образователния и възпитателния процес при отчитане на възрастовите, 

индивидуалните  особености и специални образователни потребности на децата и учениците, 

както и на възможностите за развитието им; 2. организиране и провеждане на образователния 

и възпитателен процес, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и 

комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща 

образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на 

учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както 

между учител и децата/учениците, така и между самите деца/ученици; 3. оценяване 



 

 

напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и 

съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, 

съобразно специфичните им потребности;  4. сътрудничество и : участие в екипи за подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците,с други педагогическите специалисти и 

взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно 

развитие на децата или на учениците;  5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на 

децата или на учениците в образователния процес и своевременно информиране на 

родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на 

мерки за преодоляване;  6. отговорност за живота и здравето на децата и учениците, с които 

работят както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, 

така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания по интереси;  

10. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на 

професията като квестори, оценители, консултанти и други; 11. участие в оценяването и избор 

на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен комплект 

по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.  Предлагаме 

да се добави и точка 12. комуникация и сътрудничество с родителите на децата и учениците. 

(3) Длъжността „ресурсен учител“ в детска градина, училище или център за специална 

образователна подкрепа има следните функции: 1. оценка на индивидуалните потребности от 

подкрепа за личностно развитие и планиране на конкретните образователни цели за деца или 

ученици с хронични заболявания или със специални образователни потребности; 2. 

Взаимодействие с учителите и другите педагогически специалисти като част от екипната 

работа,организиране  съвместно с учителите и подкрепа при провеждането на образователния 

процес чрез създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда за 

ефективно включване на децата или учениците със специални образователни потребности в 

образователния процес, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и 

сътрудничество както между учител и децата/учениците, така и между самите деца/ученици 

като насърчава развитието им; 

Чл. 6. (1) Педагогическите съветници консултират, инициират и подпомагат учениците, 

учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките 

между семейството, училището и обществото. 

(2) Разпознават деца в риск от отпадане от училище поради отсъствия и деца от уязвими 

общности, които се нуждаят от интегрирани услуги за осигуряване на възможности за 

образование. 



 

 

(3) Разпознават деца с емоционални или поведенчески проблеми, които имат нужда от 

допълнителна подкрепа. 

(4) Разпознават деца, които имат нужда от подкрепа за храна, дрехи и други материални 

нужди. 

(5) Разпознават деца и ученици с проблеми в мотивацията и участват предлагането на услуги и 

възможности за подобряване на ученето. 

(6) Осъществяват домашни посещения, консултират родителите и учителите в обучението на 

децата и учениците. 

(7) Координират работа по случай с дете или ученик в училище. 

(8) Посредничат при решаване на конфликти в училище. 

8. Провеждат групова работа с деца или ученици за социални умения, обучение и 

информиране за рискови поведения и рискова среда; 

9. осъществяват кариерно ориентиране, като информират и консултират учениците в техния 

избор на професия, обучение или образование; 

11. работят съвместно с компетентните органи за закрила на детето и с други обществени 

институции като участват в междуинституционални екипни срещи; 

13. Събират информация за социалната история на детето и ученика. 

14. Планират срещи с родителите за обсъждане на възможности за подобряване на 

родителската роля и дискусии по съответни теми. 

15. Свързват семейството с наличните ресурси в общността. 

16. Формулират оценка за нуждите на детето или ученика и отговорите на образователната 

среда спрямо тях. Осъществяват застъпничество. 

12. участват в разработването и изпълнението на Етичния кодекс на общността, правилника за 

дейността на институцията и на правилата за осигуряване на безопасна и здравословна среда и 

др. 

По отношение на профилите на психолога и педагогическия съветник има нужда да се 

обособят спецификите на работа в зависимост от задачата на този вид педагогически 

специалисти. В предложения вариант те не може добре да се разграничат. В същото време, на 

педагогическият съветник са вменени функции, които може да не съответстват на неговото 



 

 

образование и подготовка - в стандарта не е определена научната област на компетентности, 

освен това длъжността се представя като еквивалентна на психолога, например в ДОС за 

приобщаващо образование. Друго съображение за нови предложения е въвеждането на 

подкрепата за личностно развитие, която предполага по-широк обхват на дейностите на 

психолога и педагогическия съветник, с оглед на разширяването на превенцията на обучителни 

затруднения и други рискове и пречки пред обучението на децата. Ето защо предлагаме 

редакция на текстовете, които касят професионалните профили на психолога и педагогическия 

съветник.  

Относно  чл. 11., ал. 2, 

т. 2 да се добави, с утвърдени инструменти 

т. 3. важно е уточнението, че провеждат стандартизирани тестове само ако са обучени за 

работа с тях и ако контекстът го изисква. 

Освен това, психолозите следва да оценяват не дефицитите на детето, както е сега, а посоките 

на развитие на детето. 

т.5 не е ясно какво се има предвид под "професионални фактори" 

т.6. не е ясно как се оценяват поведенческите прояви на учениците 

 – 9. взаимодействат с родители, учители и с другите педагогически специалисти, консултират и 

предлагат възможни решения за справяне с даден проблем или за вземане на решение по 

случай; 

т. 10." проучват психологическите фактори при диагнози и за превенция на заболявания и 

състояния, емоционални и личностни разстройства, както и се консултират със съответните 

специалисти" - смятаме, че тази формулировка изразява разбиране, ориентирано към 

дефицитите на децата, вместо да следва биопсихосоциалния модел. 

           11. проучват психологическите фактори при психично-здравни диагнози и за превенция 

на заболявания и състояния, емоционални и личностни разстройства и формулират оценката за 

нуждите на детето, както и целите, специфични за всеки елемент от обкръжението на детето. 

като при необходимост се консултират с допълнителни специалисти.  

 13. Осъществяват индивидуално консултиране, работа по случай, групова работа по 

определен проблем, кризисна интервенция, превенция на психично здравни проблеми. 



 

 

            12. Организират срещи с другите педагогически специалисти и медицинските лица в 

детската градина и училище, участват в обсъждане на методите на работа, консултирането им 

и даване на препоръки. 

12. участват в разработването и изпълнението на Етичния кодекс на общността, правилника за 

дейността на институцията и на правилата за осигуряване на безопасна и здравословна среда и 

др. 

Към приложение 7: 

- в психологията не се използват "фактологични знания", има теоретични знания; 

- "израстването на децата" също не се използва, "развитие" е достатъчно; 

- предлагаме "теория" да се замени с "теории за ученето" 

- "нагласи за превантивна работа или терапия", е неточно, психологът прави терапия само ако 

е терапевт, предлагаме да се добави това уточнение; 

- към частта Административни е най-важно психологът да има ценз, да е обучен, да използва 

методики, подходи и техники; 

- задължителна е супервизията на психолога, която не е предвидена никъде. 

 

Според нас, е спорно обособяването на Функции на класния ръководител, защото всеки 

учител на практика би следвало да упражнява тези функции. Функциите от чл.8 могат да бъдат 

добавени към функциите, които са описани в чл. 4 (1) Още повече, че в Приложение №  2 към 

чл. 42, ал. 2, т. 1 те са в областите на професионални компетентности, които са необходими за 

описване профила на учителя. Единствено функциите, съдържащи се в чл.8, а именно: 5. прави 

мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на санкция 

„забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“ на ученик във връзка с 

неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение и 6. спазва 

изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или паралелката, са 

съотносими към функциите на класния ръководител. Те обаче могат да се впишат към 

функциите в чл. 4 като след тях в скоби са изпише: (изпълнява се от класните ръководители). 

Според нас, в Наредбата е необходимо да се прибавят повече функции, отнасящи се до 

взаимодействието с родителите, а не само „информиране“. В противен случай, запознаващият 

се с Наредбата остава с впечатлението, че отново е подценена ролята на родителя като 

сътрудник и един от субектите в така наречената училищна общност.   



 

 

Промяна в нормативната уредба по посока на времето, дейностите и заплащането, свързани 

с определянето на класен ръководител и подготовката за поемане на  клас:  

- Класните ръководители да се определят в края на учебната година за следващата; 

- Да има ясно регламентирано време за плавен преход при поемането на нов клас от бившия 

класен, което включва работни срещи между бивш и бъдещ класен и семинари за обмяна 

на опит между класните ръководители; 

- Въвеждане на практика за провеждане на първа опознавателна родителска среща  с новия 

класен в края на учебната година или преди старта на следващата учебна година; 

- Регламентиране на адекватно време и заплащане за работа с родителите, намаляване на 

норматива за преподавателска работа на учителите, които са и класни ръководители, в 

противовес на определените в сега действащите нормативни документи 45 минути на 

седмица в учебно време, което ще даде възможност на класните да планират и провеждат 

подобна работа през ваканциите и през неучебните, но работни дни; 

- Минаване през квалификационен курс по класно ръководство за учители, които за първи 

път са класни ръководители, като това задължително да включва и модул умения за работа 

с възрастни; 

- Въвеждане на система за менторство към учители без педагогически стаж, които са 

определени и за класни ръководители (новопостъпили учители без практически опит в 

системата и с работа с класна общност). 

Стратегическо планиране на приема и воденето на 5-и клас в края на всяка учебна година на 

ниво училище.  

Предлагаме и допълнение към чл. 45, (1), т.2, към видовете продължаваща квалификация 

   д) участие в практическо прилагане на педагогически иновации и обмяна на практически опит 

между различни образователни институции. 

Относно Член 58. Имаме следните коментари: че условие за придобиване на ПКС са само 

високите академични и спортни резултати при учениците – участие в олимпиади и състезания. 

Никъде не се споменава условие, като напр. по-добро учене и участие на ученици със 

СОП/хронични заболявания и подобряване на постиженията на деца в риск. Смятаме, че ако в 

критериите за ПКС се пропусне приобщаващия компонент, той ще се обезсмисли и в 

практиката на учителите и ще ги демотивира да полагат усилия за да приобщят академично и 

социално децата в риск, със СОП/хронични заболявания. Затова, предлагаме да се добави 

условие за придобиване на ПКС, освен протоколи от участия в олимпиади, също и „напредък в 



 

 

академичното и социално приобщаване и участие в живота на класа и на училището на деца и 

ученици в една от останалите три групи, освен деца с изявени дарби – деца със СОП, в риск, с 

хронични заболявания“.  Сегашното предложение също така отново води до подценяване и 

омаловажаване усилията на учителите, които работят в маргинализирани общности, в малки 

населени места, но които са успели да превърнат едно дете , слабо владеещо български език, 

например, в активен ученик, който не само покрива основните образователни изисквания, но и 

заема активна гражданска позиция, активно участва в училищния живот и извън него, в 

различни доброволчески дейности и т.н. Т.е. успехът на учителя трябва да бъде измерван по 

промяната, която едно дете постига спрямо себе си, а не сравнявайки се с останалите 

(например, олимпиади, състезания и т.н.), където има значителен субективен фактор. 

Чл. 67. 2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения: 

добри практики, постигнати резултати с децата и учениците, вкл. резултати в ученето, 

участието и приобщаването към живота на класа и училището на деца в риск, със СОП и с 

хронични заболявания, участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др 3. 

доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата и учениците, с които 

работи (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.), 

насочени към утвърждаване на авторитета и професионалното самочувствие; : 4. 

доказателства за участие в екипна работа с другите педагогически специалисти, вкл. 

ресурсни учители, психолог, пед. съветник и логопед. 

Относно Чл. 68. 

4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 

информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществен съвет, 

експерти от регионалното управление по образованието и инспектори от Националния 

инспекторат по образованието и органите на местно самоуправление за потребностите и за 

търсенето на възможности за развитие 

Чл. 84. (1) В процеса на атестирането атестационна 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. грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и 

др. на децата или учениците и лични; както и доказателства, вкл. свидетелство 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 СОП/с хронични заболявания. 

В заключение изразяваме надеждата си конструктивните ни коментари да бъдат приети. 

 


