
ОБЩИНА .. .'НА, ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ I НОСТИ" 

ПРОГРАМА 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №31 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНА ВАРНА 

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

Настоящата програма е разработена в изпълнение на Закона за училищното и предучилищното образование, приетите национални стратегии 

за периода 2014-2020 година и разработените по тях планове за действие - Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри, 

Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна и Общинска стратегия за сътрудничество с висшите 

училища и за утвърждаване на Варна като интернационален университетски град. 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Осигуряване съответствие между потребностите на общинската образователна система, педагогическата практика и равнището на 

професионална компетентност на педагогическите специалисти във Варна. 

ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

• Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на училищно, общинско и национално ниво;

• Усвояване на нови методи и подходи в учебно-възпитателния процес и управление на образованието;

• Усъвършенстване на квалификационното развитие на педагогическите специалисти за прилагане на политиките за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците;

• Осигуряване на устойчива подкрепа при организиране на доказани и иновативни проекти в сферата на образованието;

• Насърчаване постиженията на педагогическите специалисти;



Направление 

I.Повишаване

квалификацията на 
педагогическите 

специалисти на 

училищно, общинско и 
национално ниво на 

принципа за 
приемственост и 
надграждане на 

компетенции 

П.Усвояване на нови 
методи и подходи в 

учебно- възпитателния 
процес, подкрепата за 

личностно развитие и 
управление на 
образованието 

3 

ОБЩИН/ \РНА, ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ r -,1НОСГИ" 

NO 

1. 

Организиране 

конференции, 

семинари, 

Дейности 

и съфинансиране на 

форуми, квалификационни 

курсове, професионални 

педагогически и психологически тренинги, 
образователни експедиции за обмен на 
информация и добри практики между 
преподаватели и специалисти в областта на 
средното образование 

Насърчаване на квалификационното развитие 
на педагогическите специалисти в детски 

2. градини, училища и ЦПЛР с цел 
осъвременяване и разширяване на ключовите 
им компетенции 

Усъвършенстване на управленските 
1. компетенции на директорите на детски

градини, училища и ЦПЛР

Участие в международни образователни 
2. 

ф оруми 

Организиране на "Първи международен 
образователен форум - Варна" 

Бюджет 

/лв./ 

10 000 

65 460 

Целева група 

учители, 
педагогически 

сьветници
1 

психолози в 

училища, детски 
градини и 

ЦПЛР,висши 
училища 

директори, 

учители, 

педагогически 

съветници, 

психолози и 
други 

специалисти в 
областта на 

средното и висше 
образование 

Отговорна 

институция 

Община Варна, 
детски градини, 

училища, ЦПЛР 

Община Варна, 

детски градини, 
училища, ЦПЛР, 

висши училища 

Срок 

февруари
декември 

февруари

декември 



Направление NO 

1. 

IП.Осигуряване на
устойчива подкрепа при

организиране на 
доказани и иновативни
проекти в сферата на 

2. образованието

IV.Насърчаване на
1. 

постиженията 

ОБЩИНА. НА, ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ и МЛАДЕЖКИ /J' .. ·юсти" 

Дейности Бюджет Целева група/лв./ 
учители от

Участие на варненски учители в XVI 27 540 общински и
Спартакиада на учителите държавни 

училища 

преподаватели и
студенти от 

Месец на науката - § 45 00 5 000 висшите 
училища, научни

институти 

Награда "Млад учител" във връзка с 5.Х - млади учители от
Международен ден на учителя и 1.XI - Ден на 7 000 

училища, детскинародните будители градини и ЦПЛР 

Отговорна Срокинституция

Община 
Варна,СБУ,6РФ юни - юли

,,Спорт и здраве" 

Община 
Варна,Съюз на април

учените-Варна ноември

октомвриОбщина Варна ноември

Обща стойност на Програмата за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в Община Варна през 2020г.
115 000 лева, в т.ч. 

Разпределение по параграфи: д.389 
§ 02-00:
§ 05-00:
§ 10-00:
§ 45-00:

Директор на дирекция "Образование и младежки дейности": __ _ __/Лилия Христова/

Началник отдел УФР: ______ _,..,...._..--_/А.Николова/
V 

1 000.00 лв.
150.00 лв.

108 850.00 лв.

5 000.00 лв.
115 000.00 лв.


