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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № 825 от 13.09.2021 г. 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ИНЖ. ХРИСТИЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС към  КТ ПОДКРЕПА 

                  

СЪГЛАСУВАЛ: 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИГНАТОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО на СБУ към КНСБ 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА  

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 
 

Настоящите вътрешни правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификационната дейност през 

учебната 2021/2022 г. са приложение 2 към годишен план на ПГТЛП. Разработени са на основание чл. 44, ал. 5, т. 5 от Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Приети са с 

решение на педагогически съвет с Протокол № 14 от 13.09.2021 г. Утвърдени са със Заповед № 825 от 13.09.2021 г. на  

директора на ПГТЛП. 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                                        ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                                                  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

                                                                      ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                                                      e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                                                      www.pgtlp-popovo.info 

 

2 

 

 

 

Чл. 1. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически специалисти, които работят в ПГТЛП. 

 

Чл. 2. Педагогическите специалисти се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: 

(1) по собствено желание; 

(2) по препоръка на работодателя; 

(3) по препоръки на РУО – Търговище и МОН. 

 

Чл. 3. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

педагогическите специалисти и директора на ПГТЛП по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 4. Задължителна въвеждаща квалификация за педагогически специалисти, които са: 

(1) постъпили за първи път на работа в системата на училищното образование; 

(2) назначени за първи път на нова длъжност, включително по управление на институцията; 

(3) заемат длъжност след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години; 

(4) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училище. 

 

Чл. 5. За участие в процедурите за придобиване на професионално – квалификационни степени директорът на ПГТЛП осигурява 

ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за годината. Заявки за включване в процедура за 

придобиване на ПКС се подават до директора, съгласно сроковете на обучаващите институции. 
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Чл. 6. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се 

удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с ДОС за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 7. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:  

(1) по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и т. 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. 8. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

 

Чл. 9. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г., на 

педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. 

(2) Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на 

квалификацията си по програми на организациите по ал. 1.  

(3) 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 в специализирано издание;  

3) научна или научна-методическа публикация в специализирано издание. 

(4) Квалификационни кредити се присъждат от организациите по чл. 43, т. 1 и т. 2 и се удостоверяват с документ за допълнително 

обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1.  

(5) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг 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, посочени в чл. 43, 

т. 1 и т. 2.  
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(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. 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

 

Чл. 10. Педагогическите специалисти, придобили професионално – квалификационни степени имат право да ръководят дейности за 

повишаване на квалификацията на училищно ниво. 

 

Чл. 11. На педагогическите кадри, придобили професионално – квалификационни степени, се признава по – високо професионално 

равнище при оценяването и заплащането на труда, съгласно Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда. 

 

Чл. 12. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия. 

 

Чл. 13. Възможност за кариерно развитие. 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

 

Чл. 14. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер не по–малък от 1,2 % от 

годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването в квалификационни курсове. 
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Чл. 15. Вътрешноинституционалната квалификационна дейност се финансира от делегираният бюджет на гимназията. 

(1) При покана на външни лектори. 

(2) За закупуване на методическа литература, мултимедийни продукти, абониране за научно – методически издания. 

 

Чл. 16. Финансирането на извънинституционалната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, 

средства по проекти и програми за квалификационна дейност и др. 

 

Чл. 17. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден педагогически специалист надвишава финансовия лимит за 

квалификация в училището, финансирането става с лично участие на служителя. 

 

Чл. 18. При наличието на изявено желание от определен учител за участие квалификационен курс на собствени разноски, след 

съгласуване с директора на ПГТЛП, се предоставя тази възможност. 

 

Чл. 19. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално – квалификационна степен се заплащат от учителите. 

 

ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 20. Отчитане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност. 

(1) Отговорното лице за провеждане на квалификацията изпраща покана до всички включени педагогически специалисти. 

(2) В деня на квалификацията се попълва присъствен списък с подпис на участниците в квалификационната дейност. 

(3) Изготвя се карта за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация по следния образец: 
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КАРТА за отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната 2021/2022 г. 
 

Тема на квалификационната форма  

Организационна форма на предлаганата квалификация  

Отговорник/организатор за провеждането на квалификационна форма  

Обучител  

Дата на провеждане  

Място на провеждане  

Продължителност в астрономически часове и минути Начален час:  

Краен час:  

Общо времетраене на формата:  

Работни материали  Компютърна презентация 

 Писмена разработка 

 Работни листове 

 Дидактически материали 

Други: 

Място, където се съхранява пакета документация  

ДОКУМЕНТ за обучаемите, ако е издаден такъв  

ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА от бюджета, разходооправдателни 

документи 
 

Участници – общ брой:   

 

Потвърдил верността на вписаните данни:……………………  Дата:…….............. 

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО                     
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