
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО  

И  ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 

гр. Чепеларе  4850, ул.“Беломорска” № 3 

 03051-2982; /факс 03051/2082  e-mail pgsgs@abv.bg 

 

 

ДОПЪЛНЕНИЯ  И ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
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и утвърдени със Заповед № РД 05-651 / 13.09.2019 г.на директора на ПГСГСТ - Чепеларе 

 

 

§ 1. В чл.55 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Ал. 4 се изменя така:  

„/4/ Длъжностите по ал.2, т.1, 2 и 3 се заемат от лица, придобили висше образование в 

съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите 

на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, 

необходима за изпълнението на съответната длъжност.“ 

2. Ал.5 се изменя така:  

„/5/ Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без 

професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но 

без професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 – 11 от ЗПУО.“ 

3. Създават се ал. 6 и 7:  

„/6/ В случаите по ал. 5 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална 

квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за 

съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за 

придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.“ 

 „/7/ Възпитателска длъжност по чл.3 в УО към ПГСГСТ се заемат от лица, придобили висше 

образование по: 1. специалност от професионално направление "Педагогика" или "Педагогика 

на обучението по..." съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и придобита професионална квалификация "учител", "детски и 

начален учител", "начален учител", "педагог", "социален педагог" или "специален педагог"; 2. 

специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления с втора или с допълнителна 

професионална квалификация "учител", "детски и начален учител", "начален учител", 

"педагог", "социален педагог" или "специален педагог".“ 

§ 2. Създава се нов член 55а:  

 „чл.55а Функциите за длъжността: 

       /1/ „учител“ се регламентират с чл.5, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 

            професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

          /2/ „старши учител“ се регламентират с чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. 

          /3/ „главен учител“ се регламентират с чл.5, ал.1 и чл.7, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. 

          /4/ „учител теоретично обучение“ се регламентират с чл.5, ал.1 и ал.4 от Наредба №15 от 

               22.07.2019 г. 

         /5/ „учител практическо обучение“ се регламентират с чл.5, ал.1 и ал.5 от Наредба №15 от  

               22.07.2019 г.“ 

§ 3. Създава се нов член 55б: 

 „чл.55б Функциите за възпитателските длъжности по чл.55, ал.3 се регламентират с чл.13, ал.1, 2 

и 3 от Наредба №15 от   22.07.2019 г.“ 
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§ 4. Създава се нов член 55в: 

 „чл.55в Функциите на педагогическите специалисти по чл.55а и 55б се отразяват в длъжностните 

им характеристики.“ 

§ 5. В чл.58 се правят следните изменения:  

1. „Алинея 1, 2 и 3 отпадат.  

2. Досегашната ал. 5 става ал. 1.  

3. Досегашната ал. 6 става ал. 2.“ 

§ 6. В чл.59 се правят следните изменения:  

1. „В ал.1 след „…теми“ се добавя „по учебен предмет“. 

2.  В ал.2 отпада „…съгласно ГТР…“ 

§ 7. В чл.60 се правят следните изменения: 

1.  „В ал.1 досегашния текст „в ГТР“ се заменя с „в темите по учебен предмет“. 

2. „Досегашните ал.2 и 3 отпадат“. 

§ 8. Създава се нов член 62а:  

„чл.62а Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни ръководители, 

имат функции регламентирани с чл.8 от Наредба №15 от 22.07.2019 г., които им се отразяват в 

длъжностните характеристики.“ 

§ 9. Създава се нов раздел IIIА със следните членове към него:  

„IIIА Професионални профили, квалификация, професионално портфолио и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти“ 

1. Чл.65а Професионалния профил на педагогическите специалисти по длъжности се отразява в 

длъжностната им характеристика съгласно разпоредбите на чл.42, ал.2, т.1, 2, 3 и 5 от Наредба 

№15 от 22.07.2019 г. 

2. Чл.65б Всеки педагогически специалист има право и задължение да повишава квалификацията 

си, условията и реда за която се регламентират с Раздел IV от Наредба №15 от 22.07.2019 г. 

3. Чл.65в 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. 

4. Чл.65г Всеки педагогически специалист разработва професионалното си портфолио спазвайки 

разпоредбите на Раздел VI от Наредба №15 от 22.07.2019 г. 

5. Чл.65д Педагогическите специалисти имат право на кариерно развитие, условията и реда за 

което се регламентират с Раздел VII от Наредба №15 от 22.07.2019 г.“ 
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