
Педагогически специалисти – кои са те и кой може да заеме длъжност на педагогически 

специалист 

Педагогически специалисти са учителите, директорите, заместник-директорите, 

които изпълняват норма преподавателска работа, ръководителите на направление 

"Информационни и комуникационни технологии", възпитателите, психолозите, 

педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, 

корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт. 

Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, 

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. Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:  

1. граждани на други държави членки; 

2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; 

3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на 

съответното регионално управление на образованието; 

 4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. 

Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора 

на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а с 

педагогическите специалисти в българските училища в чужбина – от министъра на 

образованието и науката. В частните детски градини и училища се сключват и прекратяват 

от органа, който управлява и представлява съответното дружество, юридическо лице с 

нестопанска цел или кооперация. 

Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им 

професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, 

за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително 

критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти. (Наредба №15 за статута и професионалното 



развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в сила от 

02.08.2019 г. обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., 

изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г.) 

 


