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Abstract: This ar  cle considers the career development of pedagogical specialists in two direc  ons: norma-
 ve and scien  fi c. The analysis of the legal acts, regula  ng pre-school and school educa  on in Bulgaria, sum-

marizes the current model of career development of pedagogical specialists (teachers in par  cular) while the 
review of scien  fi c publica  ons presents current trends in the defi ni  ons and percep  ons of the researchers 
about career and career development; development and management of career. In the course of the research 
it is ascertaining that at the macro level are established regula  ons for the career development of pedagogi-
cal specialists in pre-school and school educa  on in Bulgaria. The commitment of educa  onal ins  tu  ons (mi-
cro level) is the strategic, tac  cal and opera  onal career management decisions of pedagogical specialists. At 
the same  me, career development, as a set of ac  vi  es related to planning and managing of professional de-
velopment, requires a combina  on of eff orts and responsibili  es of both the educa  onal organiza  on and indi-
vidual pedagogical specialists in it. New percep  ons of career development consider career more as a func  on 
of the individual. Each pedagogical specialist should take responsibility of his/her own career by se   ng up goals 
and plans, searching for informa  on and career resources, talking with the principal of the educa  onal ins  tu-
 on for his/her career; takes advantage of the opportuni  es for development and pursues realis  c career plans.

Keywords: career development, pedagogical specialists

Професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти, в частност на учителите, е 
ключова политика в страните членки на Европейския съюз, очертана в редица стратегически документи 
(Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Стра-
тегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обуче-
ние 2020” и др.). Поставените цели и набелязаните мерки в европейските документи намират отражение 
и в националните програми, политики и нормативни актове, касаещи предучилищното и училищното об-
разование, и по-конкретно повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.

Повишеният интерес на държавата към създаване на по-добри условия за професионалното и кари-
ерното развитие на педагогическите специалисти намира израз в разработването и приемането на На-
ционална стратегия за развитие на педагогическите кадри1. В резултат на извършените в нея анализи са 
направени няколко извода, единият от които отчита несъвършенството в системата за кариерно разви-
тие, която:

  „не обхваща всички групи педагогически кадри; 
  не дава гаранции за последователност в заемането на длъжностите; 
  не стимулира конкуренцията между учителите и е предпоставка за напрежение поради недоста-
тъчно разграничаване функциите за различните длъжности, което води и до дублиране на задъл-
жения; 

  забавя кариерното израстване на педагогически кадри на възраст до 35 години“. 

СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
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Една от водещите стратегически цели в Националната стратегия за развитие на педагогическите ка-
дри е изграждане на „единна и ефективна система за образование, обучение, продължаваща квалифи-
кация и условия за професионално развитие на педагогическите кадри.“

 Част от основните дейности за постигане на целта са: 
  „обвързване на продължаващата квалификация, насочена към осъвременяване и разширяване на 
ключови компетентности, с възможностите за професионално и кариерно развитие 

  усъвършенстване на механизмите за професионално и кариерно развитие; 
  критерии за професионално и кариерно развитие, обвързано със заплащането на педагогическия 
труд;

  създаване на възможности за ускоряване прехода от една към друга професионална квалифика-
ционна степен и длъжност при високи професионални постижения; 

  обвързване на заплащането на труда с професионалното и кариерното им развитие, както и с осо-
беностите на регионите и вида училище, в което работят;

  създаване на условия за ускорено професионално развитие в съответствие с професионалните 
стандарти.“ 

Конкретните оперативни цели, дейности, инструменти и отговорните институции за реализиране на 
стратегията са разписани в Националния план за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за 
развитие на педагогическите кадри (2014-2020)2. Оперативните цели в него са насочени към „разработва-
не и утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготовка и продължаваща квалификация на 
педагогическите кадри; единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготов-
ка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на педагогическите кадри; разработване 
на общи и специфицирани стандарти за педагогическите кадри и система за контрол на качеството, дифе-
ренцираното заплащане и професионалното развитие на педагогическите кадри; разработване на система 
от специални мерки за привличане, задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години 
и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на народна-
та просвета”. Една от предвидените дейности за постигане на целите е създаването на „критериална систе-
ма за ускоряване на прехода от едно към друго квалификационно равнище при високи професионални по-
стижения и усъвършенстване на механизмите за професионално и кариерно развитие”.

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование3 (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 
г., в сила от 1.08.2016 г.) за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно раз-
витие на педагогическите специалисти. В първият от членовете на Раздел ІV Кариерно развитие на педа-
гогическите специалисти, Глава единадесета Учители, директори и други педагогически специалисти от 
закона законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”, а именно: „кариерното разви-
тие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или въз-
питателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността 
на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно раз-
витие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши въз-
питател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогически-
те специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно 
придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, 
които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

Органът, издал закона, за основа на кариерното развитие на педагогическите специалисти посочва 
учителския стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна 
степен, както и резултатите от атестирането на педагогическите специалисти. Предвидено е намаляване 
на времевата рамка за кариерно развитие чрез вземането предвид на по-големият брой квалификацион-
ни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен, независимо от учителския стаж.

На този етап, чрез приемането на нов закон за предучилищното и училищното образование, държа-
вата създава условия за кариерно развитие на педагогическите специалисти и регламентира основните 
положения на модел за кариерно развитие на педагогическите специалисти в държавен образователен 
стандарт. Целта на кариерното развитие е засилването на мотивацията на учителите за пълноценно учас-
тие в процеса на обучение и възпитание и създаване на условия за конкуренция между тях; осигурява-
не на предвидимост в развитието на кариерата в съответствие с възможности и амбиции; обвързване на 
професионалната кариера с нарастващ престиж, повече отговорности, съответстващо възнаграждение, 
вкл. чрез модела на системата за диференцираното заплащане.
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Конкретните условия и редът за заемане на учителските длъжности и за по-бързото кариерно разви-
тие на педагогическите специалисти са уредени в държавния образователен стандарт за статута и разви-
тието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Въпреки че някои текстове пов-
тарят членове и алинеи от Закона за предучилищното и училищното образование, стандартът е ориенти-
ран към създаване на нормативните предпоставки за повишаване на обществения авторитет и социал-
ния статус на педагогическите специалисти, изграждане на ефективна система за квалификация и кари-
ерно развитие, ориентирани към постигането на основните стратегически цели на образователната сис-
тема – създаване на условия за равнопоставено включване в качествен образователен процес.

В Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагоги-
чески специалисти4 е систематизирано съдържанието на професионалния профил, който всъщност е ре-
зюме (описание, обобщение) на базовите знания, умения и отношения, необходими за заемане и из-
пълняване на определена длъжност; определянето на приоритети за професионалното усъвършенства-
не; кариерното развитие; подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическия специалист 
или най-общо казано – за ефективно изпълнение на професионалната му дейност. Конкретните знания, 
умения и отношения са групирани в няколко области на компетентности в зависимост от заемането и из-
пълняването на определена длъжност. Професионалните профили за различните видове педагогически 
специалисти включват следните групи компетентности:

Таблица 1. Длъжности и групи компетентности 
длъжности компетентности

Учител, Възпитател Академични, педагогически, комуникативни, административни
Директор на детска градина,
училище или център за подкрепа за 
личностно развитие

Академични, организационни, управление на ресурси, 
комуникативни, административни

Заместник-директор на институция Академични, организационни и управленски, управление на 
ресурси, комуникативни, административни

Ръководител на направление
„Информационни и 
комуникационни технологии“

Академични, организационни, комуникативни, 
административни

Психолог Академични, диагностични, организационни, административни

Педагогически съветник Академични, педагогически, организационни, комуникативни, 
административни

Логопед

Академични; професионални компетентности,
свързани с превенция, оценка и диагностика на 
комуникативните нарушения;
организационни, административни

Рехабилитатор на слуха и говора
Академични; професионални компетентности, свързани 
с рехабилитация на слуха и говора; организационни, 
административни

Корепетитор, Хореограф, Треньор 
по вид спорт

Академични, професионално-педагогически, организационни, 
комуникативни, административни

В съдържателен план най-общо академичните компетентности в професионалния профил на учителя 
се отнасят до знанията, уменията и отношенията, които следва да притежават, познават, прилагат и спаз-
ват учителите по отношение на първоначалната професионална подготовка и ученето през целия жи-
вот. Педагогическите компетентности на учителите се отнасят до познаване на държавните образовател-
ни стандарти и учебните програми; до знанията, уменията и отношенията за планиране на урок, педа-
гогическа ситуация или дейност в група за целодневна организация на учебния ден; организиране и ръ-
ководене на образователния процес и дейностите; оценяване на напредъка на децата и учениците; уп-
равление на процесите в отделни групи или паралелки от класове и др. Комуникативните компетентно-
сти в професионалния профил на учителя най-общо се изразяват в знания, умения и отношения за при-
лагане на форми, методи и техники за ефективно професионално поведение и работа в екип; комуника-
ция и общуване с членове на общността (ученици, родители, педагогически специалисти) и заинтересо-
вани страни. Административните компетентности на учителя включват познаването, разбирането и при-
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лагането на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държав-
ните образователни стандарти и институционалните документи, необходими за професионалното изпъл-
нение на задълженията и отговорностите. Организационните компетентности обаче отсъстват в профи-
ла на учителя, въпреки, че те са ключови и свързани със знания, умения и отношения за планиране, ана-
лиз и сътрудничество.

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на 
ниво държава, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование. В този сми-
съл Раздел VIII Кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и дру-
гите педагогически специалисти регламентира условията за назначаване на длъжност „учител“, съответ-
но „възпитател“, както и условията и процедурата за заемането на длъжностите „старши учител”/”старши 
възпитател”, „главен учител”/”главен възпитател”. 

Учителският стаж е едно от условията за назначаване и заемане на длъжност. В Наредбата е вписа-
но, че лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са придобили 
учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“, а за да заемат длъжност „старши учител” следва да 
имат десет години учителски стаж. 

Друго условие за кариерно развитие в хоризонтален план на учителите е придобитата професионал-
но-квалификационна степен. Педагогическите специалисти, въз основа на достигнатото равнище на ква-
лификация, може да придобиват последователно професионално-квалификационни степени:

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. 
Длъжността „старши учител“ се заема от лица, които имат придобита пета или четвърта професио-

нално-квалификационна степен, а длъжността „главен учител“ – от лица, които имат придобита трета, 
втора или първа професионално-квалификационна степен. Като допълнително условие за заемане на по-
следните две длъжности е въведена и придобитата от висшето образование образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“.

Следващите условия за напредване и издигане в професията и за кариерно развитие са оценката 
от последното атестиране и задължителните квалификационни кредити, придобити от педагогическите 
специалисти, за всеки преминат период на атестиране. 

Атестирането, по смисъла на цитираната по-горе наредба, е процес на оценяване на съответствие-
то на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпъл-
нение на длъжността и със стратегията за развитие на институцията. Получените оценки от атестиране-
то служат за кариерно развитие; поощряване на педагогическите специалисти, получили най-високите 
оценки при атестирането, с отличия и награди; насочване за повишаване на квалификацията на педаго-
гическите специалисти с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компе-
тентност; осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник или 
наставници. Учителите, директорите и другите педагогически специалисти се атестират на всеки 4 (чети-
ри) години. Атестирането на педагогическите специалисти се осъществява на два етапа: самооценка на 
атестираното лице и оценка от атестационна комисия в атестационна карта по образец според длъжност-
та, която заема. Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по пет сте-
пенна скала: „образцово изпълнение“, „надминава изискванията“, „отговаря на изискванията“, „отгова-
ря частично на изискванията“ и „съответства в минимална степен на изискванията“. Длъжността „старши 
учител“ се заема от лица, които имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на из-
искванията“, а длъжността „главен учител“ – от лица, които имат оценка „образцово изпълнение“ от по-
следното атестиране.

Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обуча-
вал за повишаване на квалификацията си по програми за обучение, одобрени от министъра на образо-
ванието и науката и вписани в информационен регистър. Задължителните квалификационни кредити от 
участие в обучения за повишаване на квалификацията за всеки преминат период на атестиране са не по-
малко от 3 (три) квалификационни кредита. 

За първи път с текстове в Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учите-
лите, директорите и другите педагогически специалисти е създадена възможност за намаляване на време-
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вата рамка за кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. По-бър-
зото издигане на лицата, заемащи длъжност „учител“ в длъжност „старши учител” става чрез подаване на 
заявление до директора на институцията и изпълняване на следните условия: да заемат длъжност „учител“; 
да имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити; да имат 
придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; да имат получена при послед-
ното атестиране оценка „образцово изпълнение“ или оценка „надминава изискванията“. 

Прегледът на издадените след 1 август 2016 г. нормативни актове, регламентиращи кариерното раз-
витие на педагогическите специалисти в България, налага следните констатации:

  по структура, съдържание и тежък командно-административен език, стандартът за статута и про-
фесионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е повече 
„модел за работа с кадрите“5;

  приложеният компетентностен подход за кариерно развитие на педагогическите специалисти е 
частичен и непълен;

  липсва дефиниция за професионално-квалификационна степен;
  в основата на кариерното развитие не са включени в пълен обем образователно-квалификацион-
ните степени; 

  регламентирано е, че планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, ре-
гионално, общинско и училищно ниво, но липсва регламент за разработване на индивидуален 
план за професионално и кариерно развитие;

  липсват механизми и инструменти за управление на кариерното развитие на педагогическите спе-
циалисти в училищните организации;

В хода на проучването на националните програми, политики и нормативни актове се констатира, че 
на макроравнище са утвърдени регламенти за кариерното развитие на учителите в предучилищното и 
училищното образование в България. Ангажимент на образователните институции (микроравнище) ос-
тават стратегическите, тактическите и оперативни решения за управление на кариерата на учителите. Ус-
поредно с това развитието на кариерата, като съвкупност от дейности, свързани с планиране и управле-
ние на професионалното израстване, изисква съчетаване на усилията и отговорностите както на образо-
вателната организация, така и на отделните учители в нея. Защото новите разбирания за кариерно разви-
тие разглеждат кариерата повече като функция на индивида. Така погледнато, учителят следва да поеме 
отговорност за собствената си кариера, като си поставя цели и прави планове, търси информация и ре-
сурси за кариерата, говори с директора на образователната институция за кариерата си; възползва се от 
възможностите за развитие и преследва реалистични кариерни планове.

Динамиката на промените в социалната и икономическата среда, напредъкът на технологиите, ин-
тензивната трансформация в организациите и бизнес средата предават нов смисъл на понятието „карие-
ра”, а така също и нови тенденции в дефинициите и разбиранията на изследователите за кариерното раз-
витие, развитието и управлението на кариерата. Традиционните дефиниции ограничават понятието „ка-
риера” до професионалния живот на индивида, включващ напредъка, успеха и постиженията в него. Ня-
кои изследователи разширяват понятието, като включват към него и идеите за времето, пространството, 
работата и живота. 

Най-разпространеното разбиране за кариерата е, че тя е движението на личността в избрана линия 
на поведение в работата и живота. Е. Хер изтъква, че кариерата не съществува сама по себе си както ра-
ботата и професията, а бива създавана от индивидите. Изследователите У. Патън и М. Макмахън разши-
ряват това определение, отбелязвайки, че кариерата на човек се развива от самия него на базата на въз-
приятията и нагласите му спрямо кариерата. К. МакДаниелс разглежда кариерата като стил на живот, кой-
то включва съвкупността от професионални дейности и дейности в свободното време. Авторите А. Ми-
лър-Тийдеман и Д. Тийдеман въвеждат идеята за  за „живот-кариера», която интегрира кариерата с дру-
ги аспекти на живота на индивида6. Д. Хол и П. Мървис, произхождайки от идеята, че за да оцелее и да 
се адаптира в динамично променящия се свят, човекът трябва да се самогенерира и променя, започват 
да говорят за „многообразна кариера“, управлявана от индивида, моделирана от самия човек, която мо-
же да бъде пренасочвана в отговор на специфичните му потребности. За да опише повишаващата се мо-
билност и гъвкавост на съвременния човек, М. Артър въвежда понятието „кариера без граници“. Подоб-
ни осмисляния на понятието „кариера” всъщност изместват линейния и вертикалния кариерен път и ут-
върждават разбирането за гъвкавост и мобилност на кариерата.
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В отговор на тези тенденции се формират нови концепции и разбирания за кариерното развитие на пе-
дагогическите специалисти. Първоначално във времето учителската професия се е възприемала като безка-
риерна поради линейната структура на управление на училището като организация. С появата на линейно-
функционалната организационна структура на училището, при която се появяват функционални подразде-
ления (педагогически съвет, обединения на учителите по различни принципи, групи, комисии, екипи и др.) 
с функционални правомощия, специализирани в управленски действия и вземането на решения по опреде-
лени въпроси, започва да се отделя голямо внимание на кариерното развитие на учителите. 

„Изследователите на кариерното развитие прилагат два подхода за изясняване на съдържателните 
му аспекти – психологически и социално-икономически. При прилагането на психологическия подход ос-
новно се изследват преживяванията на личността по време на трудовия живот“ [1]. Според изследова-
телите, прилагащи социално-икономическия подход „кариерата е процес, в който се съгласуват личност-
та и работната среда…“ [1]. „С други думи, от позицията на социално-икономическия подход, развитие-
то на кариерата представлява процес на повишаване на конкурентоспособността на работника за пости-
гане на целите на организацията и неговите лични цели. Обединяването на организационните и личните 
цели в процеса на кариерното развитие поставя въпроса за ефективното управление на този процес“[1].

Кариерното развитие е продължаващ процес на управление на живота по време на образование, ра-
бота и повишаване на квалификацията. Това включва повишаване равнището на компетентностите, кое-
то позволява планиране и вземане на информирани решения за избора на професия, кариера, перспек-
тивите за заетост и поддържане на способността за водене на смислен живот. В контекста на организа-
ционното развитие, кариерното развитие на определен сътрудник от персонала може да се разглежда ка-
то управление на собствената професионална, социална и личностна еволюция в организацията и как са-
мата организация или институция с нейната структура и култура спомага за това. 

„Съвременното кариерно развитие включва широк набор от разнообразни дейности, функции, роли, 
компетентности, обучение, осигуряване на подкрепа и др. Поради това то не е насочено към постигане-
то на една, а на различни цели със също така различен времеви хоризонт на реализиране“ [2]. „Целите на 
мениджмънта на кариерата са дефинирани от Т. Христова по следния начин:

  Да осигури организацията с хора, които биха могли да заемат важни и отговорни постове, с такива 
личности, които целенасочено се подготвят за професионална кариера.

  Да подготви чрез обучение и да мотивира хората, които ще бъдат повишавани.
  Да помогне на персонала да идентифицира постоянно своята професионална пригодност и готов-
ност и да развива потенциалната си пригодност за по-висока длъжност.

  Да помага на хората да преодоляват психическите и социалните бариери в професионалната кари-
ера.“ [3].

Процесът на управление на кариерата в образователните институции, в частност на педагогическите 
специалисти, включват следните елементи:

  установяване на индивидуалните потребности от кариерно развитие чрез самооценка или самоиз-
следване;

  оценка от образователната институция на реалния потенциал на педагогическия специалист в кон-
текста на околната среда;

  определяне на потребността на образователната институция от кариерно развитие на педагогиче-
ските специалисти;

  съгласуване на индивидуалните и организационните визии за кариерно развитие;
  създаване на алтернативи за кариера и обсъждане и уточняване на плана за кариерно развитие;
  реализиране на плана за кариерно развитие.
Кариерното развитие се разглежда днес като един вид партньорство между организацията и работ-

ниците и служителите. В този смисъл управлението на кариерата на педагогическите специалисти от 
гледна точка на образователната институция следва да даде отговор на въпроса „Какви компетентности 
(знания умения, отношения) се изискват от педагогическите специалисти, за да се постигнат организа-
ционните цели?“, от гледна точка на педагогическия специалист – да даде отговор на въпроса „Какви са 
компетентностите (знания умения, отношения), които са от решаващо значение, за сегашните и за бъде-
щите ми планове за кариера?“.

Кариерното развитие е „сложен и продължителен процес, за него е необходимо време.“[2]. На мик-
роравнище това означава, че образователната институция трябва да помисли за стратегически и опера-
тивни решения, гарантиращи устойчивото и непрекъснато развитие на педагогическите специалисти; пъ-
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теките за кариерно развитие, както реализирането на конкретния организационен модел. В този смисъл 
изграждането и прилагането на средносрочна стратегия за развитие на кариерата на учителите ще даде 
образа на бъдещето на човешките ресурси и на образователната институция. На основата на тази страте-
гия следва да се разработи годишен план на действие, „в който да се конкретизират целите и задачите за 
съответната учебна година, например участие в обучение, самообразование, участие в дейности, възла-
гане на отговорности, задачи, роли, осигуряване на подкрепа“ [2], наставничество, коучинг и др. 

В съответствие със съвременните тенденции за управление на кариерата, според които тя се упра-
влява от самия индивид, който носи отговорност за своя избор на кариера, педагогическите специалисти 
следва да имат лични планове за управление на кариерата, които включват: самоанализ (Къде съм сега в 
своята кариера?; Какво е това, което мога да правя добре и какво е това, което не мога да правя добре?; 
Какъв е моят принос и моето участие?; Какви са моите лични предпочитания? и др.); кариерна цел (Къде 
искам да бъда? Как виждам себе си след 2-5 години?; Какво очаквам от кариерата си? И др.); действия и 
ресурси за постигане на кариерната цел; времева рамка; инструменти/методи/техники за измерване на 
успеха; целева времева рамка за преглед на напредъка; определяне на коригиращи действия.

Ефикасното и резултатно кариерно развитие, както и развитието и управлението на кариерата на учи-
телите са процеси, изискващи сътрудничество и партньорство между образователната институция и пе-
дагогическите специалисти. 
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