
ИНФОРМАЦИЯ 

 

за включване в дейностите на НП „Мотивирани учители“ 

 

 

Дейност I. 

Мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и 

астрономия, информатика и информационни технологии за работа в училища с 

идентифицирани проблемни области 

 

1. Критерии за подбор на мотивирани и опитни педагогически специалисти по 

математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии – до 80 

учители: 

1.1. Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на 

Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация 

Швейцария, с над 8 години професионален опит като учител по математика, физика и 

астрономия, информатика, информационни технологии  в училища в страната и/или в 

чужбина. 

1.2. Документи за кандидатстване по програмата: 

- Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ с 

професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към 

чл. 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане на длъжността „учител по математика“, 

„учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни 

технологии“ и/или свидетелство за професионално-квалификационна степен (ПКС); 

- Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит; 

- Професионална автобиография; 

- Мотивационно писмо; 

- Препоръка от настоящия работодател; 

- 2 препоръки от учител от училището, в което кандидатът работи или друго училище; 

- Препоръка от родител; 

- Портфолио. 

2. Процедура за кандидатстване: 

2.1. Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 08.05.2019 

г. в Министерство на образованието и науката,  

адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а  

2.2. Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  

https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“. 

2.3. Подбор на кандидатите - анкета до 31.05.2019 г. и събеседване до 15.07.2019 г. 

2.4. Провеждане на въвеждаща програма с участниците. Въвеждащото обучение 

включва разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и 

възнаграждения на обучителите. 

2. Сключване на трудови договори с определените учители. 

https://teachers.mon.bg/


Период на договора - срок от 3 години. Възнаграждението включва допълнително 

възнаграждение и допълнителни средства за опитни учители, утвърдени в професията си, 

включени в програмата по Дейност I – за увеличение на основната работна заплата с 300 лв. 

и средства за наем в размер на 200 лв. на месец за срок от 12 месеца или за възстановяване  

на транспортни разходи на пътуващи учители за същия период.  

3. Въвеждаща програма за обучение.  

Одобрените участници по Дейност I ще бъдат включени във въвеждаща програма за 

обучение за развиване на умения за работа с конкретна специфика на региона и умения за 

осъществяване на методическа подкрепа. Обученията и тренингите се провеждат от 

обучителни организации и институции след сключване на договорите.  

 

Дейност II. 

Специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална 

квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване на професионална 

квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, 

информационни технологии и чужди езици. 

 

1. Критерии за подбор на специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ 

без професионална квалификация „учител“ и без педагогически опит за придобиване 

на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, 

информатика, информационни технологии и чужди езици – до 100 специалисти.  

1.1. Български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или 

Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария с висше 

образование с ОКС „магистър“ от професионални направления и специалности в 

съответствие с Приложение №1 към член 24 на Наредба № 12/01.09.2016 г. отнасящи се за 

изисквания за заемане на длъжностите учител по математика, физика и астрономия, 

информатика, информационни технологии и чужд език. 

1.2. Документи за кандидатстване по програмата: 

- Диплома за висше образование  

- Професионална автобиография 

- Мотивационно писмо 

- Препоръка от последен работодател/преподавател в университета 

- За кандидатите за придобиване на педагогическа правоспособност за учител по 

чужд език се изисква да представят сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво 

C1 

2. Процедура за кандидатстване: 

2.1. Подаване на заявление с приложени копия на документите в срок до 24.04.2019 

г. в Министерство на образованието и науката  

адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а  



2.2. Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  

https://teachers.mon.bg/  на желаещи да придобият  квалификация „учител“ по математика, 

физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици. 

2.3. Подбор на кандидатите - анкета до 15.05.2019 г. и събеседване до 15.06.2019 г. 

При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на 

професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, 

информатика, информационни технологии и чужди езици незаетите места, се попълват 

чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител“ по 

биология и здравно образование, „учител“ по химия и опазване на околната среда. 

2.4. След съобщение на сайта на МОН за тази възможност подаването на заявления с 

копия на посочените документи е в срок от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. и Регистрация 

Информационната система за педагогически специалисти  https://teachers.mon.bg/ на желаещи 

да придобият  квалификация „учител“ по биология и здравно образование, „учител“ по химия 

и опазване на околната среда. Подборът на кандидатите ще се осъществи чрез анкета  до 

19.07.2019 г. и събеседване до 30.07.2019 г. 

3. Включване на одобрените в Дейност II на настоящата програма.  

3.1. Въвеждаща програма за обучение.  

Одобрените участници по Дейност II ще бъдат включени във въвеждаща обучителна 

програма преди началото на учебната година. За въвеждащото обучение се финансират  

разходи за нощувки, храна и транспорт на обучаемите, за наем на зали и възнаграждения на 

обучителите.  

4. Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по: 

4.1. математика 

4.2. физика и астрономия  

4.3. информатика 

4.4. информационни технологии 

4.5. чужди езици  

При не попълване на квотите по посочените от т.4.1 до 4.5 ще бъде организирано също 

и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по: 

4.6.Биология и здравно образование 

      4.7.Химия и опазване на околната среда.  

5. Сключване на трудови договори с участниците. 

Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след 

приключването й.  

Обученията се осъществяват от висшите училища в едногодишна задочна форма. 

Средствата за обучения във висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, 

разходи за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник.   

 

https://teachers.mon.bg/


Дейност III. 

Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна 

квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по 

информатика“, „учител по информационни технологии“, учител по чужд език“ и 

„учител по религия“ 

1. Критерии за подбор на педагогически специалисти за придобиване на 

допълнителна квалификация по математика, физика и астрономия, информатика, 

информационни технологии, чужд език и религии – до 150 учители, разпределени по 

определени от МОН квоти за всяко регионално управление на образованието. Квотата се 

определя в съответствие със заявените потребности от училищата. 

2. Процедура за кандидатстване: 

2.1. Кандидатите подават заявление с документи удостоверяващи на критериите 

посочени в настоящата програма за включване в Дейност III в срок до 08.05.2019 г. в 

съответните регионални управления на образованието (РУО).  

2.2.  Регистрация в Информационната система за педагогически специалисти  

https://teachers.mon.bg/ в рубриката „регистрация на педагогически специалист“. 

До 30.06.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата 

в съответствие с определената им квота.  

При неизпълнение на определената квота от специалисти за придобиване на 

допълнителна професионална квалификация по математика, физика и астрономия, 

информатика, информационни технологии, чужд език и религия незаетите места, се 

попълват чрез подбор с кандидати за придобиване на професионална квалификация „учител 

по биология и здравно образование“, „учител по химия и опазване на околната среда“, 

„ресурсен учител“. За придобиване на професионална квалификация „ресурсен учител“ се 

допускат начални учители  

За тази допълнителна възможност ще бъде публикувано съобщение на сайта на МОН 

и РУО за подаването на заявления с документи удостоверяващи на критериите посочени в 

настоящата програма за включване в Дейност III в срок от  01 юли до 05 юли 2019 г. 

До 15.07.2019 г. РУО определя и предоставя в МОН списък на участници в програмата 

в съответствие с определената им квота.  

3. Включване на одобрените в Дейност III на настоящата програма.  

3.1.  Висшите училища осъществяват едногодишно обучение в задочна форма за 

придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ по: 

- математика 

- физика и астрономия 

- информатика 

- информационни технологии  

- чужд език  

- религия 

https://teachers.mon.bg/


При не попълване на квотите по посочените квалификации, ще бъдат организирани 

възможности за едногодишно обучение в задочна форма и за придобиване на допълнителна 

професионална квалификация „учител“ по: 

- биология и здравно образование  

- химия и опазване на околната среда 

- ресурсен учител 

3.2. Заместването по време на участието в присъствена форма на обучение може да 

се обезпечава със средства за заместващ учител по национална програма „Без свободен час“. 

4. Сключване на трудови договори с участниците. 

Договорът урежда задълженията на всеки от участниците по програмата и след 

приключването й.  

Обучението се осъществява от висшите училища в едногодишна задочна форма. 

Средства за обучения за висшите училища са в размер на 1200 лв. за един участник, разходи 

за нощувки – 40 лв. и транспорт на обучаемите – 80 лв. за участник. 

 

 

 

 

 

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно 

развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: p.fetfova@mon.bg  

 

Срок за кандидатстване: 

Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в МОН, 

адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а 

Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и 

кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: v.grigorova@mon.bg  

 

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в 

МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а 

Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно 

развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: l.dodev@mon.bg  

  

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в 

регионалните управления на образованието (РУО)  

Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и 

кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: v.georgieva@mon.bg  
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