
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 186. (1) Учителите и директора които изпълняват норма 
преподавателска работа са педагогически специалисти. 

(2) Педагогически специалисти са и логопедите, преподавателите в 
школите корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт. 

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с 
подкрепата за личностно развитие на децата в детските градини и 
центровете за подкрепа за личностно развитие; 

2. по управлението на детската градина и ЦПЛР. 

Чл. 187. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, 
умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид 
педагогически специалист се определят в професионален профил. 

(2) 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. 

Чл. 188. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния 
процес съобразно принципите и целите, определени в този закон; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската 
градина; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 
служебните си задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 



(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с 
държавните образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на децата по време на образователния 
процес и на други дейности, организирани от институцията; 

3. да зачитат правата и достойнството на децата, родителите и другите 
участници в предучилищното образование и да сътрудничат и партнират 
със заинтересованите страни; 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 
организационно развитие на съответната институция и специфичните 
потребности на децата, с които работят с цел подобряване качеството на 
образованието им. 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от 
родителите, административните органи и обществеността. 

Чл. 189. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически 
специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа 
на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името 
и за сметка на децата, включително със средства от училищното 
настоятелство. 

(2) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година 
педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена 
декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за 
сметка на децата през предходната учебна година е извършвал обучение 
или подкрепа на деца и че това не са били деца, с които педагогическият 
специалист е работил в същия период. 

(3) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на 
неподаване на декларацията или при подаване на декларация с невярно 
съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна 
отговорност по реда на Кодекса на труда. 

Чл. 190. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с 
отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със 
заповед на директора на детската градина. 

(2) Отличията и наградите за образцово изпълнение в Детска градина 
„Детелина”  



 (2) Редът и условията за отличаване и награждаване на учители в детската 
градина се определят на ПС и се утвърждават със Заповед на Директора на 
Детска градина „Детелина” 

 Чл. 191. Работещите в детската градина са длъжни да спазват етичния 
кодекс на детската градина. 

  

 


