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§ 1. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се отменя.

§ 2. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая след думата "специалист" се поставя запетая и се добавя "участието му в 

професионални форуми или посочени електронни адреси за достъп до съдържанието им в 
електронен формат".

2. Точка 4 се изменя така:
"4. опис на документи за образование, квалификация и професионален стаж, съдържащи 

се в трудовото досие."

§ 3. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата "длъжност" се заменя с "или на друга длъжност на педагогически 

специалист".
2. В ал. 5 думата "длъжност" се заменя с "или на друга длъжност на педагогически 

специалист", а думите "повече от" се заменят с "поне".

§ 4. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:
"(2) Оценяваният учител, директор или друг педагогически специалист прави своята 

самооценка в атестационната карта и заедно с професионалното си портфолио ги предава или 
изпраща по електронен път на техническия секретар."

§ 5. В чл. 84, ал. 1 в основния текст запетаята след думата "документи" и думите 
"сертификати и материали" се заличават, а след думите "педагогически специалист" се поставя 
запетая и се добавя "на хартиен носител или в електронен формат".

§ 6. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) След изтичането на срока по чл. 83, ал. 1 председателят насрочва заседания и 

организира работата на атестационната комисия за оценяване на педагогическите специалисти. За 
всяко проведено заседание на комисията се изготвя протокол."

2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Всеки член от атестационната комисия самостоятелно и независимо от останалите 

членове оценява педагогическия специалист, като по всеки критерий вписва или въвежда своята 
оценка в точки в атестационната карта на оценяваното лице и сумира общия брой точки."

5. В ал. 5 след думата "вписва" се добавя "или въвежда".

§ 7. В приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1 в колона "Знания, умения и отношения на 
учител", т. 2 "Планиране на урок или на педагогическа ситуация", в т. 2.1 след думата "обучението" 



се поставя точка, а думите "като разработва годишно тематично разпределение" се заличават.

§ 8. В приложение № 5 към чл. 42, ал. 2, т. 4 в колона "Знания, умения и отношения на 
ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии", т. 3 
"Организационни умения", в т. 3.3 след думата "програми" се поставя точка, а думите "и разработва 
годишно тематично разпределение" се заличават.

§ 9. В приложение № 20 към чл. 82, ал. 1, т. 1 "Атестационна карта на учител" се правят 
следните изменения:

1. В раздел Б "Области на компетентност и критерии по тях", т. I. "Педагогически 
компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата (максимален 
брой т. 6), на ред 1 след думата "съдържание" думите "в тематичното си годишно разпределение" се 
заличават.

2. В частта "Скала за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по 
областите на професионална компетентност", в т. "Други професионални изисквания", 1 точка:, се 
заличава изречението "Има отклонения от тематичното разпределение."

 


