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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛЕН  ИНСПЕКТОРАТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Велико Търново - 5002, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37 
 

 
 

 
 
 

Д О К Л А Д  
 
 

От инж. Надя Лорето, старши експерт по КПК в РИО – Велико Търново 
 
Относно: Обобщен анализ за осъществяваенто и финансирането на квалификационните 

дейности в училищата от област Велико Търново, изготвен за периода 2011 – 2015 година 
  
 
 
 

В изпълнение на т. 3 от раздел IV на Годишен план за квалификационната дейност на 
РИО – Велико Търново за учебната 2015/2016 г., e изготвен обобщен анализ на състоянието на 
системата за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2014/2015 г. и 
сравнителен анализ на квалификационните дейности за периода 2011 – 2015 година. 

 
Цели на анализа:  
-Установяване на обхвата, тематичната насоченост, тенденциите на развитие, 

организацията и финансирането на квалификационната дейност в училищата в област Велико 
Търново за 4-годишен период; 

 - Определяне на дефицитите от квалификация на педагогическите специалисти в област 
Велико Търново за следващата учебна година; 

- Набелязване на мерки за подобряване на ефективността и обема на квалификационните 
дейности в училищата в област Велико Търново; 

- Привеждане на системата за квалификационна дейност в област Велико Търново в 
пълно съответствие с „Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 
2020”. 

 
Документи, използвани за изготвяне на анализа:  
- Обобщени таблици с данни, изготвени от директори на училищата в област Велико 

Търново  и от експерти в РИО – Велико Търново във връзка с представяне  в МОН на годишен 
Доклад-анализ за учебната 2014/2015 г.;  

- Данни, представени от директорите на училища във връзка с извършени проверки. 
 
 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
I. Динамика и структура на педагогическите кадри в образователните институции в 
област Велико Търново. 

През предходната учебна 2014/2015 година в образователните институции на област Велико 
Търново са работили общо 3049 педагогически специалисти – 332 с ръководни и консултиращи 
функции и 2717 учители и възпитатели. 
          За периода от четири учебни години (от 2011/2012 г. до 2014/2015 г.) стойностите са отразени 
в Таблица 1.  
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Таблица 1 
Учебна година 2011/2012 г. 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 
Брой директори в 
училища и ДГ 

190 
103 – У         
87 - ДГ 

184 
97 – У            
 87 - ДГ 

175 
96 – У       79 - ДГ 

175 
96 – У  79 - ДГ 

Брой пом.-директори 
и специалисти с 
консулт. функции 

127 142 149 157 

Брой педагог. 
специалисти в У 

1889 
                            15 

1904 
                         42 

1946 
                             39 

1985 
                           96 

Брой педагог. 
специалисти в ДГ 

622 630 639 641 

Брой педагог. 
специалисти в ОЗ  

108 100 91 91 

ОБЩО 2936 2960 3000 3049 
 

Проследявайки цифрите в ред 3 на таблица 1 (брой на педагогическите специалисти в 
училищата), се забелязва постоянно увеличение на общия брой на учителите – през 2012/2013 г. с 
15 души, през 2013/2014 г. -  с 42 души и през 2014/2015 г. – с 39 души. 

Общо за период от 4 учебни години учителския състав се е увеличил с 96 педагогически 
специалисти. 
 
В таблица 1А е отразен броя на учениците в училищата и детските градини за същия период: 
 

БРОЙ УЧЕНИЦИ  

 

2011/2012 
учебна 
година 

2012/2013 
учебна 
година 

2013/2014 
учебна 
година 

2014/2015 
учебна 
година 

Разлика 
 

Ученици дневна 
форма 

(+Подготвителни 
групи) 

24327 23656 23477 23186  - 1141 

Намалели в 
дневна форма 

Ученици други 
форми 1637 1862 2087 2249 +612 

Увеличили се в 
други форми 

Общо ученици 25964 25518 25564 25435 -529 
Намалели 

общия брой 

      
 

Деца в ДГ 6961 7059 7196 7179 +218 
Увеличили се в 

ДГ 

 
     

 

      
 

Общо деца и 
ученици 32925 32577 32760 32614 -311 

 

 
Очертаните в таблицата 1А тенденции са следните – в училищата намаля броя на учениците, 

а в детските градини се увеличава.  
Сравнявайки таблиците 1 и 1А прави впечатление обратно-пропорционалната зависимост – 

намаляващ брой ученици и увеличаващ се брой учители, който факт очертава проблеми, свързани 
с неефективна кадрова политика в училищата. 

 
1.Педагогически специалисти с ръководни и консултиращи функции 
Придобита образователно-квалификационна степен 
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В Таблица 2 е отразен броя на педагогическите специалисти с ръководни и консултиращи 
функции по учебни години за  периода 2011 – 2015 г.: 
             Таблица  2 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Директор (училище, детска градина 

обслужващо звено, 190 184 175 175 

Помощник-директор, учебната 
дейност 50 57 55 57 

Помощник-директор, учебно-
производствената дейност 

7 6 9 10 

Помощник-директор  АСД 7 11 10 9 
Психолог, училищен 10 14 19 23 
Педагогически съветник 26 26 27 28 
Логопед 13 12 13 15 
Ръководител, компютърен кабинет 14 16 15 15 
 Общ брой 317 326 323 332 

              
 Общият брой педагогически специалисти с ръководни и консултиращи функции е увеличен 

за периода 2011-2015 г., но броят на директорите на образователни институции е намалял  поради 
закриване на училища и сливане на детски градини.  
          Общият брой директори на образователни институции през учебната 2014/2015 г. е 175, като 
151 са с образователно-квалификационна степен „магистър“, което е 86,2%. 21 специалисти са с 
ОКС „бакалавър“, което е 12,7%, и 2-ма са с ОКС „професионален бакалавър“ (1,1%). 
                                          
                         Диаграма 1 

Магистър
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Образователно-квалификационна степен на 
директорите на У и ДГ

 
 

Помощник–директорите в институциите са 76 на брой, като 70 (92%) имат ОКС „магистър“, 
останалите 6 (7,9 %) са с ОКС „бакалавър“. За период от четири години броят им се е увеличил с 
12 -  от 64 до 76. 

В училищата и детските градини на област Велико Търново през 2014/2015 учебна година са 
работили 15 логопеди – 11 (73 %) с ОКС „магистър“ и 4 с ОКС „бакалавър“. Психолозите и 
педагогическите съветници са общо 51 броя, като 43 (84 %) са „магистри“, а останалите 8 (16 %) – 
„бакалаври“. 

След сравнение на данни от три предходни учебни години може да се направи извод, че 
относителният брой на кадрите със ръководни и консултативни функции, които са с ОКС 
„магистър“ се увеличава с всяка измината година и през 2014/2015 г. той е вече 87,3 % от общия 
брой 332. Това е гаранция за високо качество на училищното образование. 
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Придобита професионално квалификационна степен (ПКС) 
В Таблица 3 и Диаграма 2 е отразен броя на придобилите ПКС специалисти с ръководни и 

консултиращи функции за период от четири учебни години: 
                    

                          Таблица 3 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

I ПКС 22 23 23 22 
II ПКС 65 63 63 58 
III ПКС 18 17 16 15 
IV ПКС 28 29 30 36 
V ПКС 36 39 39 43 

 
                               
                                Диаграма 2 
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За учебната 2014/2015 г. броят на педагогическите специалисти с ръководни и 

консултиращи функции (332 - общо за двете групи), които имат придобита професионално-
квалификационна степен (ПКС)  е  174, което е  52,4 % от общия брой. 

           
Промяната в броя на придобилите ПКС в посока намаляване на бройката (диаграма 2) се 

дължи на напускане на системата (поради пенсиониране или промяна на работата) на ръководни 
кадри. Броят на придобилите V-та и IV-та ПКС се увеличава, тъй като новоназначените ръководни 
кадри имат стимул да повишават квалификационната си степен. 
 

В таблица 4 е отразен  броя на директорите на образователни институции с ПКС  за 
учебната 2014/2015 г. 

114 (65 %) от директорите (175) имат придобито ПКС, като най-висок е броят на 
придобилите II ПКС – 33%. 

 
          Таблица 4 

I ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС 
22 (12,5 % от 
общия брой 

58 (33 % от 
общия 

15 (6 % от 
общия брой 

36 (20,5 % 
от общия 

43(24 % от 
общия брой 
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175) брой 175) 175) брой 175) 175) 
 
 
 
Класификация по възрастов признак и пол 

Таблица № 4 
Брой 
педагогически 
специалисти  по 
учени години 

До 30 
год. 

От 31 до 
40 год. 

От 41 до 
50 год. 

От 51 до 
60 год. 

Над 60 
год. 

 
 
жени 

 
 
мъже общо 

2011/2012 учебна 
година 10 59 119 120 9 260 57 317 
2012/2013 учебна 
година 10 64 114 126 12 260 66 326 
2013/2014 учебна 
година 12 60 120 127 15 258 66 324 
2014/2015 учебна 
година 13 49 120 125 25 265 67 332 
 

Диаграма № 3 
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От таблица № 4 и диаграма № 3 може да се направят следните изводи: 
Съотношението между жени и мъже се запазва постоянно в периода 2011-2015 г.; 
Повече от два пъти е нараснал броят на ръководните кадри над 60 годишна възраст, а не се е 

увеличил броят на младите кадри с управленски и консултиращи функции. Наблюдава се спад в 
диапазона 30-40 годишна възраст, което е сигнал, че кадри на тази възраст са напуснали системата 
на образованието. 

В началото на настоящата 2015/2016  учебна година са освободени 8 директори на училища 
поради придобиване на право на пенсиониране и този факт ще се отрази на данните, които ще 
бъдат подадени в края на учебната година. 
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2..Педагогически специалисти в училища,  детски градини и ОЗ (учители, възпитатели и 
други специалисти 
Таблица 5 
Учебна година 2011/2012 г. 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 
Брой педагог. 
специалисти в У 

1889 
                            15 

1904 
                         42 

1946 
                             39 

1985 
                           96 

Брой педагог. 
специалисти в ДГ 

622 630 639 641 

Брой педагог. 
специалисти в ОЗ  

108 100 91 91 

ОБЩО 2619 2634 2676 2717 
 
Придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) 
 

Броят на педагогическите специалисти  (учители, възпитатели и други специалисти) по 
учебни години и по заемана длъжност е посочен в Таблица 1 на Приложение № 1. 

Общия брой на педагогическите специалисти по длъжности (мл. учители, учител, ст. 
учител и т.н.) за учебната 2014/2015 г. е общо 2717, като 1985 са работили в училищата, 641 – в 
детските градини и 91 – в обслужващите звена(виж Таблица 1, стр.1 на настоящия доклад). 

През разглеждания период 2011–2015 г. общият брой на учителите/възпитателите е 
приблизително един и същ. По-голямо отклонение има само в назначените педагогически 
специалисти на длъжност „главен учител“. През 2011/2012 г. броят на главните учители е 100 
във всички образователни институции в област Велико Търново, а  през 2014/2015 г. броят им е 
89. Има 10% намаление на назначените главни учители. 

През настоящата 2015/2016 г. са предвидени и се осъществяват текущи проверки 
относно кариерното развитие на педагогическите специалисти, които целят да установят 
мотивацията на педагозите за кариерно развитие и причините за незаемане или неоткриване на 
длъжността „главен учител“. 

За учебната 2014/2015 г. образователно-квалификационната степен (ОКС) на 
педагогическите кадри е представена в таблица 6. 

 
Таблица 6 

 
 

Длъжност Общ 
брой 

Образователно-квалификационна степен 
 

ПБ Б М ПВ СО 
„Младши” учител 105 4 79 22 0 0 

„Младши” възпитател 72 2 48 18 0 4 

Учител 318 12 122 176 2 6 
Възпитател 133 3 55 68 4 3 

„Старши” учител 1747 121 223 1316 77 10 

„Старши” възпитател 213 
9 34 146 24 0 

„Главен” учител 89 0 0 89 0 0 

„Главен” възпитател 2 
0 0 2 0 0 

Други пед. кадри 38 
8 17 13 0 0 

Общо: 2717 159 578 1850 107 23 
   5,8 % 21,3% 68,1% 4 % 0,8% 
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От данните в таблицата може да се направи извод, че както и при педагогическите кадри с 
управленски функции - превес имат специалистите с най-висока образователно-
квалификационна степен – „магистър”, които са 68,1 %. 
 
Диаграма 4 
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Образователно-квалификационна степен

 
 

От Диаграма 4 е видно, че 89,4% от общия брой педагогически специалисти (учители и 
възпитатели) притежават най-високите ОКС – „бакалавър“ и „магистър“. 

 
Придобита професионално-квалификационна степен (ПКС) 

 
В таблица № 7 и диаграма № 5 са отразени данни по години за броя на учителите и 

възпитателите с придобито ПКС за периода 2011- 2015 г. Данните показват, че няма съществена 
промяна в  съотношението между броя на придобилите различни степени на професионална 
квалификация. Най-висок остава броят на учителите с присъдено II ПКС и IV ПКС. 

Таблица № 7 

  I ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС 

Общ брой 
учители/въ
зпитатели 

Процент 
придобили 
ПКС спрямо 
общия брой 

2011/2012 учебна 
година 

 
92 

 
415 

 
82 

 
186 

 
392 2619 44.6 % 

2012/2013 учебна 
година 

 
91 

 
415 

 
82 

 
185 

 
375 2634 43.6 % 

2013/2014 учебна 
година 

 
93 

 
414 

 
74 

 
199 

 
390 2676 43.7 % 

2014/2015 учебна 
година 98 403 75 219 392 2717 43.6 % 

 

        Диаграма № 5 
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От общо 2717 педагогически специалисти през учебната 2014/2015 г., 1187 притежават 
професионално-квалификационна степен (ПКС), което е (43,6%) : 

 - с I-во ПКС са 98 пед. специалисти –    3,6 %  (от общия брой 2717) 
- с II-ро ПКС са 403 пед. специалисти  -  14,8% (от общия брой 2717) 
- с III-то ПКС са 75 пед. специалисти  -   2,76%  (от общия брой 2717)             
- с IV-то ПКС са 219 пед. специалисти -    8%  (от общия брой 2717) 
- с V-то ПКС са 392 пед. Специалисти –   14,42 %  (от общия брой 2717) 
В област Велико Търново се наблюдава висока мотивация сред учителите за придобиване 

на професионално-квалификационни степени и защита на докторати. 
  

Кариерно развитие на педагогическите специалисти 
В Таблица 6 са поместени данни и за кариерното развитие на педагогическите 

специалисти от област Велико Търново. На диаграма 3 са представени процентните 
съотношения между учителските и възпитателските длъжности. Най-висок е броят на „старшите 
учители“ – 64% от общия брой. Броят на главните учители е под допустимия, съгласно 
разпоредбите на Приложение 3 към чл. 12, ал. 3 (ново ДВ бр. 4 от 2010 г.) на Наредба № 3 
/18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на 
персонала в системата на народната просвета. Съгласно наредбата – съотношението между 
учители и главни учители е 7/100 (в зависимост от числеността на персонала). При 
приблизителни изчисления броят на гласните учители трябва да е около 190. 
Диаграма 6 
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В Таблица 8 е проследен броя на неправоспособните учители по предмети. Наблюдава се 
спад в броя на назначенията през годините, като в същото време се запазва тенденцията най-
голям брой неправоспособни учители да са по Английски език – между 37-45 % от общия брой. 

Таблица 8 

Учебна година  Учебен предмет Брой 
учители 

2011/2012 Общ брой  35 
  Английски език (45,7%) 16 
2012/2013 Общ брой  28,5 
  Английски език (42%) 12 
2013/2014 Общ брой 28 
  Английски език (41%) 11.5 
2014/2015 Общ брой 27 
  Английски език (37%) 10 

 
 
Класификация по възрастов признак и пол 

 
В Таблица 9 са отразени дани за възрастовата характеристика на учителите през 

учебната 2013/2014 г. и учебната 2014/2015 г. Те показват непропорционално съотношение 
между младите учители и учителите с богат професионален опит и стаж.  

 
Таблица 9 

 
Възрастова характеристика по години от общия брой 

Учебна 
година 

до 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Над 60 Общ брой на 
учители/възпитатели  

2011/2012 153 190 330 488 437 558 397 66 2619 
2012/2013 156 158 314 491 464 489 478 84 2634 
2013/2014 172 149 302 473 474 476 513 117 2676 
2014/2015 212 149 273 443 504 462 522 152 2717 
 
 
 
Диаграма 7 
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От сравнителната Диаграма 7 и таблица 9 може да се проследи динамиката на развитие 

на младите специалисти в училищата. Налице е  увеличаване на броя на постъпилите в 
училищата млади кадри до 30 годишна възраст – от 153 през 2011/2012 г. са се увеличили на 212 
през 2014/2015 г. Проследявайки групата на 30-35 годишните – се вижда, че има спад в бройките 
на педагозите, което е белег, че те напускат системата. Тази тенденция е особено явно изразена 
за последните две учебни години. 

Съгласно Диаграма 7А за учебната 2014/2015 г. младите учители до 30 г. са 8,%, и броят 
им е с 2% повече от предходната година. Учителите от 30 до 40 години съставляват около 15%, а 
в диапазона 40 - 60 години са 71 % от общия брой специалисти. Учителите над 60–годишна 
възраст са 6 % от общия брой. Съотношението между млади и по-възрастни  педагогически 
специалисти е със значителен превес на опитните учители, което от една страна е позитивно 
условие за приемственост и партньорство в педагогическите колегии, а от друга - очертава 
тенденция за недостиг на качествени педагогически кадри в бъдеще. 

 
 

 
                 Диаграма 7А 

8% - до 30 г.

15% - 31 - 40 г.

35% - 41 - 50 г.

36% - 50 - 60 г.

6% - над 60 г.

Разпределение по възрастова 
характеристика за 2014/2015 г.

До 30 години

31 - 40 години

41 - 50 години

50 - 60 години

Над 60 години

 
 

 
Съгласно Диаграма 7А за учебната 2014/2015 г. младите учители до 30 г. са 8,%, и броят 

им е с 2% повече от предходната година. Учителите от 30 до 40 години съставляват около 15%, а 
в диапазона 40 - 60 години са 71 % от общия брой специалисти. Учителите над 60–годишна 
възраст са 6 % от общия брой. Съотношението между млади и по-възрастни  педагогически 
специалисти е със значителен превес на опитните учители, което от една страна е позитивно 
условие за приемственост и партньорство в педагогическите колегии, а от друга - очертава 
тенденция за недостиг на качествени педагогически кадри в бъдеще. 

Съотношението между общия брой учители на възраст над 60 години (152)  и групата 
учители до 30-годишна възраст (212) е в полза на новоназначените, млади педагогически 
специалисти, което очертава положителни тенденции и перспективи.  
 
Силни страни: 
- Най-високите образователно-квалификационни степени  «магистър» и «бакалавър» притежават  
89,4% от всички педагогически специалисти в област Велико Търново. Професионално-
квалификационна степен (ПКС) притежават 43,6 %. На база табличните данни може да се 
направи извод, че област Велико Търново разполага с висококвалификацирани и опитни 
специалисти, способни да осъществяват качествен учебен процес. 
 
Слаби страни: 
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- Общо увеличение на средната възраст на педагогическите кадри;  
- Недостатъчна мотивация сред младите специалисти да се реализират в образователната сфера; 
- Силна феминизация на професията; 
- Липса на достатъчен брой учители по конкретни предмети (чужзи езици и природни науки), 
което води до преподаването на предметите от неспециалисти; 
- Кадровата политика е само в компетенциите на директора. 
 
II. Анализ на участието на  педагогическите специалисти в област Велико Търново в 
квалификационни форми за периода 2011 – 2015 г. 
 

В Таблица 10 са отразени данни за участието на учители в квалификационни форми по 
години. Налице е  непрекъсната тенденция за увеличаване на участията за година в 
квалификационни форми – както във вътрешно-квалификационни дейности, така и в 
извънучилищна квалификация.  

 
Таблица 10 
 

 

Общ брой учители, посетили 
квалификационни форми – 

вътрешно институционални и 
външна квалификация 

Среден брой квалификационни форми 
годишно, в които участва един 

педагогически специалист 

За учебната 
2011-2012 1 932 0,72 

За учебната 
2012-2013 г. 

(2353) 
4 252 

 1,81 
За учебната 
2013-2014 г. 6 874 2,57 
За учебната 
2014-2015 г. 12 635 4,14 

 
 

Вероятна причина за голямата разлика в стойностите за последните две години е не 
само повишаването на участията в обучения, но и все по-точната и пълна информацията, 
която се подава от училищата към РИО, тъй като много по-прецизно се води отчет за 
преминалите обучения. 

При осъществените в училищата проверки се установи, че има практика в 
учителската стая да се поставя на табло таблица, в която всеки педагог вписва своевременно 
квалификационната форма, в която е участвал.  

Само през учебната 2014/2015 г. в образователните институции в  област Велико 
Търново са реализирани общо 1243 квалификационни дейности на институционално, 
общинско, регионално и национално ниво, като в тях са участвали 12 635 педагогически 
специалисти. Общият брой на педагогическите специалисти от всички видове институции е 
3049, включително ръководните и консултиращите специалисти. Средният годишен брой 
участия в квалификация на всеки педагог е 4,14 обучения годишно 

В Таблица 11 са отразени обобщените данни, диференцирани според вида на 
образователните институции. Този подход на обработка на данните се налага поради 
голямата разлика в динамиката на квалификационните дейности в детските градини и 
училищата. 

 
Таблица 11 

Детски градини - 626 (директори +учители) Брой обучения годишно на 
педагогически специалист 
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1 606 участия общо в обучения 2,57 
1046  участия във вътрешна квалификация - (курсове, 
семинари, открити уроци, тренинги, дискусии, практикуми) 

1,68 

466  участия във външна квалификация (национална, 
общинска, регионална и други) 

0,74 

94  участия в регионална квалификация 0,15 
Училища (2334) + ОЗ (89) - директори и 
учители/възпитатели - 2423 броя педагогически 
специалисти 

Брой обучения годишно на 
педагогически специалист 

11029 участия общо в обучения 4,55 
7724  участия във вътрешна квалификация (курсове, 
семинари, открити уроци, тренинги, дискусии, практикуми) 

3,19 

2428  участия във външна квалификация (национална, 
общинска, регионална и други) 

1,00 

877  участия в регионална квалификация 0,36 
ОБЩО училища, ОЗ, детски градини - 3049 
педагогически специалисти 

Брой обучения годишно на 
педагогически специалист 

12635 участия в обучения 4,14 
8770  участия във вътрешна квалификация (курсове, 
семинари, открити уроци, тренинги, дискусии, практикуми) 

2,87 

2894  участия във външна квалификация (национална, 
общинска, регионална и други) 

0,95 

971  участия в регионална квалификация 0,32 
 

Участието на педагогически кадри във вътрешно-квалификационна дейност за 
2014/2015 г. е по институции както следва: 
- Детски градини – 1140 участия във вътрешна квалификация, което е 1,82 броя на педагог 

годишно. 
- Училища - 8601 участия във вътрешна квалификация, което е 3,55 броя на педагог 

годишно. 
От горепосочените данни може да се направи извод, че квалификационните дейности 

в детските градини протичат с двойно по-ниски темпове от тези в училищата. 
 
Установени затруднения при провеждането на квалификационна дейност на 

институционално ниво: 
- Затруднения в осъществяването на квалификационни дейности се появяват при 

неправилно планиране на дейностите в институцията, при наличие на несъответствие 
между плановете на методическите обединения с общия Годишен план за квалификация 
на училището/детската градина; 

- Затруднения при определяне на дефицитите от квалификация на институционално ниво – 
не във всички институции е изграден добре работещ механизъм за определяне на 
дефицити; 

- Затруднения при назначаване на заместващи учители, в случаите когато педагогическите 
специалисти се  включват в дългосрочна квалификация; 

- Затруднения от финансово естество – училища с малък брой ученици (маломерни и слети 
паралелки), в отдалечени населени места имат затруднения с изразходването на 
средствата за квалификация от бюджета на училището. 

- Затруднения при организацията на обучения в детските градини на делегиран бюджет – 
решенията за включване на педагогически специалисти в квалификация не зависят с само 
от директора, но и от финансиращия орган. 
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Установени затруднения при провеждането на квалификационна дейност на ниво 
Регионален инспекторат по образованието: 

- - Затруднения при избор на обучителна организация – Поради липса на държавен 
регистър (таблица с рейтинг на обучителни фирми/институции; одобрени програми т.н..) 
не винаги е възможно да се предвиди качеството на обучението, което се организира;  

- - Затруднения при организация на обучения за учители в професионалните гимназии – 
много малко обучителни организации могат да предложат специализирани обучения, 
които да кореспондират с новите технически и научни постижения в дадена 
професионална област; 

- - Затруднения при подбор на участници в обучения по НП „Квалификация- 2014“ и НП 
“Развитие на педагогическите специалисти“ – темите предизвикват силен интерес и 
желаещите да участват в обученията по националните програми са голям брой, а 
предложените бройки за област Велико Търново са малко. 
 

            Неучастие в квалификационни дейности 
В Таблица 12 са отразени данни за учителите, непосещавали квалификационни форми 

през последните 4 учебни години. В училищата се наблюдава трайна тенденция за пълно 
включване на педагогическите специалисти в обучения, докато в детските градини и 
обслужващите звена броят на непосетилите обучения остава висок. 

Наблюдава се повишаване на неучастието в обучения в групата на педагогическите 
специалисти, работещи в училищата. Вероятна  причина е приключването на проект 
„Квалификация на педагогическите специалисти“, в който бяха включени масово над 50% от 
учителския състав. 
Таблица 12 
Общ брой 
педагогиче
ски кадри, 
неучаствал
и  участие 
във форми 
на 
квалифика
ция/ 
Учебна 
година 

Общ 
брой 
педаго
гическ
и 
кадри 
за  
2011/ 
2012 
година 

Педагогическ
и кадри, 
неучаствали 
във форми на 
квалификаци
я/Учебна 
2011/2012 
година 

Общ 
брой 
педа
гоги
ческ
и 
кадр
и за  
2012/ 
2013 
годи
на 

Педагогическ
и кадри, 
неучаствали 
във форми на 
квалификаци
я/Учебна 
2012/2013 
година 

Общ 
брой 
педаго
гическ
и 
кадри 
за 
2013/ 
2014 
година 

Педагогичес
ки кадри, 
неучаствали 
във форми 
на 
квалификац
ия/Учебна 
2013/2014 
година 

Общ 
брой 
педаго
гическ
и 
кадри 
за  
2014/ 
2015 
година 

Педагогически 
кадри, 
неучаствали 
във форми на 
квалификация/
Учебна 
2014/2015 
година 

Общ 
брой  

% 
Общ 
брой  

% 
Общ 
брой  

% 
 О

Общ 
брой 

%
% 

Общ брой 
детски 
градини - 
89/87/79/79 

622 261 42% 630 221 35% 639 210 33% 641 156 24,3 % 

Общ брой 
училища - 
103/97/96/95 

1889 468 24.8% 1904 61 3.2% 1946 31 1.58
% 

1985 175 8,8% 

Общ брой 
обслужващи 
звена - 6/6/6 

108 58 54% 100 38 38% 91 32 35% 91 14 15% 

Общо - 
198/190/181/
180 

2619 87 30% 2634 320 12% 2676 273 10% 2717 345 12,7 
% 

           
            
 
           През учебната 2014/2015 г. общият брой на неучаствалите в обучения педагогически 
специалисти е 387 (32 директори, 340 учители/възпитатели и 15 други педагогически кадри), 
което е 12,7 % от общия брой.  

- В детските градини 24,3 % от педагогическия персонал (директори + учители) не са  
били включени в обучения през 2014/2015 г.; 
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- В училищата 8,8 % от педагогическия персонал (директори + учители/възпитатели) не са 
били включени в обучения; 

-  В обслужващите звена 15 % от педагогическия персонал не са били включени в 
обучения. 
 

Причини за неучастие в квалификация: 
- Педагозите с предстоящо пенсиониране не са мотивирани да се включват в обучения.  
- Затруднения с бюджета на детските градини;  
- Трудно намиране на заместващи учител в малките и отдалечени населени места; 
- Неефективен подбор на теми за квалификация на училищно ниво, вследствие на което 

темите не представляват интерес за всички педагози от училището.  
- Участие на педагози в дългосрочни квалификации (магистратура, докторат) и нежелание 

от тяхна страна за включване в краткосрочни обучения;  
- Трудно осъществяване на заместване при отсъствие на учител, включен в обучение; 
- Семейни и здравословни причини. 

 
 

Участие в обучение според финансирането 
В края на учебната 2014/2015 г. от училищата е събрана информация за източника на 

финансиране на квалификационните дейности и данните са отразени в Таблица 13.. 
 Забележка: Цифрата 3865 дейности не съвпада с общия брой квалификационни дейности 

за учебната 2014-2015 г. (от Таблица 11), защото тук се разглеждат само заплатените обучения. 
Те могат да бъдат извънучилищни или вътрешно училищни.   

 
 

Таблица 13 

 
МОН и 

РИО 
Проекти и 
програми 

От 
училището 

Собствен
и 

средства ОП РЧР 

Други институции, 
безплатни курсове, 

семинари, 
конференции 

Общо 
посетени 

квалификаци
онни форми 

За учебната 
2014-2015 г. 313 344 2226 116 77 789 3865 

 8% 9% 58% 3% 2% 20%  
 

 
            И през учебната 2014/2015 г. се запазва тенденцията финансирането на обученията да е 
предимно от бюджета на училището, а финансирането на квалификационните дейности със 
собствени средства от учителите касае придобиването на по-висока ПКС, специализация или 
магистърска и докторска степен. Има неголям брой училища, в които учителите дофинансират 
обучения, отчасти платени от училището. 

В колоната  „финансирани от други институции и безплатни квалификации са отразени 
обученията, проведени от издателство „Просвета”, различни фондации и международни 
организации 
 

Диаграма 8 
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Квасификация според източника на 
финансиране на обучението

Брой учители, 
преминали обучения, 
финансирани от МОН 

и РИО
8%

Брой учители, 
преминали обучения, 

финансирани по 
програми и проекти

9%

Брой учители, 
преминали обучения, 

финансирани от 
училищния бюджет

58%

Брой учители, 
преминали обучения, 

финансирани  със 
собствени средства

3%

Брой учители, 
преминали обучения, 

финансирани от 
ОПРЧР

2%

Брой учители, 
преминали обучения, 

финансирани  от 
други институции, 

безплатни обучения
20%

 
 
.  

            
III. Установени дефицити от квалификация и приоритетни тематични области на обучение 
на педагогическите специалисти от област Велико Търново. 

Индентифицирането на потребностите от квалификация на институционално  ниво  се 
осъществява чрез: дискусии в методическите обединения; лична мотивирана преценка на 
конкретния педагогически специалист, който желае да усъвършенства знамията и уменията си. 
Директорите на институциите, упражнявайки контролната дейност също могат да установят 
потребности от обучения на проверявания учител. 

В резултат на работна среща на ст. експерта за КПК и помощник-директори/главни 
учители в училища, през юни 2015 г. е създаден примерен механизъм за определяне на 
дефицитите от квалификация в училището/детската градина.  

Индентифицирането на потребностите от квалификация  на регионално ниво се 
осъществява чрез обобщаване на информация, подадена от образователните институции в края 
на учебната година. На база обобщените данни, в началото на всяка учебна година се изготвя 
Годишен план за квалификационната дейност на РИО – Велико Търново, в който се включват 
теми за обучение, покриващи съществуващите дефицити.  

При извършване на контролна дейност (цялостни, тематични и текущи) проверки от ст. 
експерта за КПК, се попълват анкетни карти от всички учители в провереното училище, които 
също съдържат информация за потребности от квалификация. 

 
1. Установени дефицити от квалификация на  педагогическите специалисти в област 
Велико Търново за учебните 2012/2013г. 2013/2014 г. и 2014/2015 г. 

В края на за учебната 2012/2013 г., съгласно подадената от директорите информация в 
доклад-анализи са установени следните дефицити от квалификация: 
- Работа с деца със затруднения в образователно-възпитателния процес, работа с 
изоставащи ученици. Работа с деца-билингви и хиперактивни деца; 
- Формиране на предприемачески умения;  
- Екологично възпитание;  
- Придобиване на  езикови компетенции от учителите– нива по европейската езикова 
рамка; 
През 2013/2014 учебна година са организирани обучения за педагогически специалисти по 
набелязаните теми. 
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В края на за учебната 2013/2014 г., съгласно подадената от директорите информация към 
годишните доклад-анализи са установени следните дефицити от квалификация: 
- Повишаване на компетенциите на учителя за използване на нови ИКТ в учебния процес; 
- Роля на класния ръководител – емоционална и социална интелигентност за успешно 
управление на класа;  
- Обучение в слети паралелки;  
- Превенция на отпадането от училище – съвместна работа с родители; 
- Разпознаване на риска от насилие в образователната институция, основни фактори на 
влияние върху риска. 
През учебната 2014/2015 година са организирани обучения за педагогически специалисти по 
набелязаните теми. 

В края на за учебната 2014/2015 г., съгласно подадената от директорите информация към 
годишните доклад-анализи са установени следните дефицити от квалификация: 

- Повишаване на управленските компетенции на директорите и обучения по прилагане на 
новия Закон за предучилищното и училищното образование; 

-  Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от  начален етап; 
- Обучение по БЕЛ в билингвална среда; 
- Различното възприятие и възпроизводство и дислексия; 
- Разработване и използване на ресурси с електронно съдържание. Работа с интерактивна 

дъска; 
- Съвременни иновационни технологии в образователния процес по предмети; 
- Интерактивност на обучението по предмети 

 
    2.  Приоритетни тематични области за  квалификация на  педагогическите 
специалисти в област Велико Търново за последните две учебни години. 

В Таблица 14 (за 2012/2013 учебна година) и Таблица 15 (за 2013/2014 учебна година) и 
Таблица 16 (за 2014/2015 учебна година) са отразени най-предпочитаните теми за обучение, в 
които са взели участие най-голям брой учители.  
Таблица 14 

 

Тематична област 

Брой учители, 
участвали в курс по 
темата 

Процент от 
общия брой    
4252 

 Методика на обучение по предмети. Повишаване на мотивация и 
резултатност от ученето. ДОИ, методически подходи в урочната 
дейност. Оценяване. 

389 14,8 % 

 Проблеми на взаимоотношенията учител-ученик-родител. 
Гражданско образование. Психологически и социални аспекти на 
учителската професия.Взаимодействие общество-училище. 

330 13% 

 Превенция и справяне с  агресия и конфликти в училище. 
Проблеми на дискриминацията. Сексуално насилие над деца. 

320 12% 

 Обучения по ЗБУТ 272 10% 
 Иновации в обучението по предмети. Интерактивни методи на 

обучение. Работа с интерактивни учебници, интерактивни 
стратегии. 

267 10% 

 Роля на класния ръководител – възпитателни дейности, работа с 
училищна документация, изготвяне на характеристика на 
ученика. Отпадане от училище, проблеми 

226 9% 

 
Таблица 15- за 2013/2014 учебна година 

 

Тематична област 

Брой учители, 
участвали в 
обучение по темата 

Процент от 
общия брой    

1. Превенция и справяне с  агресия и конфликти в училище 
268 

                             
13.20%     

2. Методика на обучение по предмети. Повишаване на 
резултатност от ученето  232 

                             
11.43 %     
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3. Иновации в обучението по предмети. Интерактивни 
методи  216 

                             
10.64      

4. Проблеми на взаимоотношенията учител-ученик-родител 
197 

                               
9.70      

5. Работа с деца и ученици със СОП  
191 

                               
9.41      

6. Роля на класния ръководител – възпитателни 
дейности,работа с документация 169 

                               
8.33      

 
Таблица 16- за 2014/2015 учебна година 

 

Тематична област 

Брой учители, 
участвали в 
обучение по темата 

Процент от 
общия брой    

1. Иновации в обучението по предмети. Интерактивни 
методи на обучение 547 17% 

2. Проблеми на взаимоотношенията учител-ученик-родител 
497 15,4% 

3. Прилагане на ИКТ в обучението 336 10,4% 
4. Роля на класния ръководител – възпитателни дейности, 

работа с училищна документация 244 7,6% 
5. Методика на обучение по предмети. Повишаване на 

мотивация и резултатност от ученето 225 7% 
6. Обучение  по БДП 209 6,5% 

 
 
 
 
Диаграма 9 – учебната 2014/2015 година 
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 IV. Изразходване на средствата за квалификационна дейност за учебната 2014/2015 
г.  в училищата на област Велико Търново.  

 
В таблиците – от № 17 до № 19 се съдържат данни за ефективното изразходване на  

средствата за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2014/2015 г., които 
следва да са не по-малко от 0,8 от годишните средства за работна заплата на педагогическия 
персонал, съгласно чл. 33 от КТ. Таблиците съдържат данни общо за училищата, детските 
градини и обслужващите звена. 

В Таблица 17 са отразени обобщени данни за изразходването на предвидените средства за 
квалификация за два периода от учебната година: септември-декември 2014 г. и януари-август 
2015 г. 

Таблица 17 
Период Общо за педагогически кадри- директори + учители  
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Фонд работна 
заплата (лв.) 

Планирани 
средства за 

квалификация - 
0,8% от ФРЗ 

(лева) 

% от 
ФРЗ 

Изразходвани 
за 

квалификация 
средства (лв.) 

Преходен 
остатък 

Процент 
изразходвани 

септември -
декември 2014 г. 
ОБЩО за всички 

ПК 9 350 168.90 74 801.35 0.8 65 757.08 9 044.27 87.9% 
януари -  

август вкл. 2015 
г. ОБЩО за 
всички ПК 18 712 455.67 149 699.6453 0.8 92 720.00 56 979.65 61.9 % 

 
В Таблица 18 и Таблица 19 са разгледани средствата за квалификация на  педагогическия 

персонал и средствата за квалификация директора на учебното заведение, изчислени 
пропорционално на ФРЗ. Може да се направи извод, че средствата за обучение на 
педагогическия персонал не се усвояват напълно и ефективно в рамките на календарната и 
учебната година – остават неизразходвани (табл. 17), докато средствата за обучение на 
директора (пропорционални на ФРЗ) надвишават заложената сума (табл. 18). 

 
Таблица 18 

Период   

Средства за квалификация на учителите и възпитателите   

Фонд работна 
заплата на 
учители и 

вазпитатели (лв.) 

Планирани 
средства за 

квалификация 
на учителите 

и 
възпитателите 
- 0,8% от ФРЗ 

(лв.) 

% от 
ФРЗ 

Изразходвани 
за 

квалификация 
средства (лв.) 

Преходен 
остатък 

Процент 
изразходвани 

септември -декември 
2014 г.- 
Учители/Възпитатели 8 578 522.95 68 628.18 0.8 51 898.74 16 729.44 75.6% 
януари -  
август вкл. 2015 г. 
Учители/Възпитатели 17 314 463.14 138 515.71 0.8 82 401.17 56 114.54 59.5% 

 
Таблица 19 

Период   

Средства за квалификация на директора    

Фонд работна 
заплата на 

директора (лв.) 

Планирани 
средства за 

квалификация 
на директора - 
0,8% от ФРЗ 

(лв.) 

% от 
ФРЗ 

Изразходвани 
за 

квалификация 
средства (лв.) 

Преходен 
остатък 

Процент 
изразходвани 

септември -
декември 2014 г. 
ОБЩО за всички 
ПК 771 645.95 6 173.17 0.80 13 858.34 -7685.17 224 % 
януари -  
август вкл. 2015 г. 
ОБЩО за всички 
ПК 1 397 992.53 11 183.94 0.80 10 318.83 865.11 92% 

 
V. Анализ на силните и слабите страни в осъществяването на квалификационната дейност 
в образователните институции в област Велико Търново. 
 

     Силни страни в осъществяването и финансирането на квалификационните 
дейности в област Велико Търново през учебната 2014/2015 г.: 
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- Наблюдава се трайна тенденция за повишаване на процента на педагогическите кадри от 
област Велико Търново, включени в обучения и тенденция да се изразходват ефективно 
предвидените средства за квалификация – през учебната 2014/2015 г. са изразходвани 
71% от средствата, а през 2013/2014 г. – 63%; 

- Общо за област Велико Търново процентът на преминалите квалифиционни обучения 
учители спрямо общия брой е много висок – 88,9%. Това се дължи на  многократните 
участия на учителите във вътрешно-училищна  квалификация (открити педагогически 
практики, проведени семинари, дискусии в методическите обединения), както и в 
организираните на регионално и общинско ниво обучения; 

- Налице е ежегодно планиране и контрол на квалификационните дейности в началото на 
всяка учебна година в образователните институции в област Велико Търново; 

- Методическите обединения в училищата работят активно и провеждат ежемесечни 
сбирки, на които се обсъждат въпроси, свързани с квалификацията. Квалификационната 
дейност в училищата се планира в годишните планове на методическите обединения в 
съответствие със Стратегията за развитие на училището и с установените дефицити от 
квалификация;  

- В училищата има установени добри практики по отношение на стимулирането и 
мотивацията на учителите за участие в квалификация. Методическите обединения в  ОУ 
„П. Р. Славейков“ , гр. Велико Търново работят в тясна връзка н преподаватели от ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ и като базово училище към университета организират 
разнообразни вътрешно-квалификационни дейности; 

- Създадени са възможности  за регионален обмен на добри практики за осъществяване на 
квалификационни дейности чрез организиране на кръгли маси и работни срещи  с 
различна тематика; 

- РИО - Велико Търново поддържа добра комуникация и сътрудничество с ВТУ „Св. СВ. 
Кирил и Методий“, ДИКПО – Варна, ДИПКУ - Стара Загора, ДИУУ към СУ „Св. 
Климент Охридски“; 

- Директорите, помощник-директорите и главните учители на образователни институции 
подкрепят и активно участват в инициативите на РИО - Велико Търново по отношение на 
квалификационните дейности.  
 

    Слаби страни в осъществяването и анализирането на квалификационните дейности 
в област Велико Търново през учебната 2014/2015 г.: 

- Подадената от училищата информация, касаеща квалификационните дейности понякога е 
непълна или съдържа очевидни математически грешки в предоставените данни; 

- Педагогическите специалисти от детските заведения са 20,5 % от общия брой 
специалисти в област Велико Търново, но темповете и обема на квалификационната 
дейност в детските градини са много различни от училищните. При обединяването на 
данните и разглеждането им общо за всички учебни институции -  не могат да се 
проследят конкретните тенденции;   

- Силен дисбаланс между включването в обучения на директорите на учебни институции и 
педагогическите специалисти – директорите посещават два пъти повече 
квалификационни обучения годишно от учителите; 

 
- Дисбаланс на изразходваните средства за квалификация на директора и педагогическия 

персонал – в рамките на една учебна година (2014/2015) директорите изразходват 158% 
(от общо 100%) от предвидените средства за квалификация спрямо техния ФРЗ, а 
педагогическите специалисти 67,5% (от общо 100%) от предвидените спрямо ФРЗ за 
учители; 
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- Различна активност на протичането на квалификационната дейност в образователните 
институции и различна политика на директорите по отношение на провеждане на 
обучения – през учебната 2014/2015 г. в 58% от образователните институции  
квалификационната дейност е приоритетна, силно динамична и разнообразна. Учителите 
участват в много на брой дейности по време на учебната година.  В останалите 42 % от 
учебните заведения (детските градини и малките селски училища, в които учителите са 
пътуващи) – квалификационната дейност не протича активно. 

-  Големи диспропорции при изразходването на средствата за квалификация  съгласно чл. 
33 от КТД в различните институции за учебната 2014/2015 г. В училищата с малък брой 
ученици и в детските градини, които не прилагат системата на делегирани бюджети, 
средствата се изразходват в малък процент; 
 

- Няма инструментариум, с помощта на който надеждно да се проследяват конкретните 
резултати от проведените обучения на учителите. 

 

V. Постигнати резултати: 

- Усъвършенствана е теоретичната и практическа компетентност на учителите, обогатени 
са знанията и педагогическите им уменията по преподаваните премети,  с цел постигане 
качествено предучилищно и училищно образование. 

- Осъществена е добра координация между РИО – Велико Търново и образователните 
институции с цел разгръщане на процесите за организация и управление на дейността на 
учителите. 

- Придобити са нови компетенции от педагогическите специалисти, които  реално могат да 
бъдат практически прилагани в ежедневната им работа. 

- Създадени са условия за обмен на различни становища, мнения, идеи и довеждането им 
до съвместни дейности. Дадена е възможност на учителите да участват в обсъждане и 
изготвяна на становища за промени на нормативната база. Чрез участията им в кръгли 
маси и дискусии могат да изказват мненията и становищата си. 

- Достигнато е по-високо ниво на личностна реализация на учителя, подобрени са личната 
му професионална мотивация и уменията му да се справя с проблемните ситуации в 
училище – агресивните прояви, отпадането от училище, ниската мотивация на учениците. 

- Подобрени са уменията на учителя за работа в екип, уменията за създаване на позитивна 
екипна атмосфера и постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. 

 
VI. Аспекти, по които ще се работи през следващата учебна година: 

Оптимизиране на възрастовите характеристики на персонала: 
- Въвеждане на по-голям брой млади специалисти до 30-годишна възраст в системата на 

образованието; 
- Изготвяне и осъществяване на мерки за задържане на младите специалисти в училището;  
- Снижаване на бройката на назначените неправоспособни учители. 

 
Оптимизиране на квалификационната дейност : 

- Непрекъснато повишаване на %-та на придобилите ПКС учители и директори и %-та на 
включените в дългосрочна квалификация – специализация, магистратура, докторат; 

- Стимулиране на учителите/възпитателите за включване в квалификационни дейности, с 
цел изпълнение на разпоредбите от новия Закон за предучилищното и училищното 
образование; 

- Намаляване на процента на неучаствали в квалификационни дейности;  
- Намаляване на диспропорцията между изразходваните средства за обучение на учителите 

и директорите на образователни институции; 
- Намаляване на диспропорцията между участията в обучения на учители от училища и 

учители от детски градини (учителите от училищата участват в два пъти повече 
квалификационни дейности); 
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- Ежегодно проследяване на процеси и тенденции в системата на образованието и 
своевременно организиране на адекватни обучения върху възникнали проблеми; 

- Да се създадат индикатори за измерване на ефективност на проведените квалификации – в 
дългосрочен и краткосрочен план. 

 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Набелязаните аспекти в т. VI да се включат като мерки в Годишен план на РИО за 
квалификационната дейност за 2016/2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Длъжности 
Общ 
брой 

Образователно-квалификационна степен 

 ПБ Б М ПВ Специалист 

Младши учител       

2011/2012 учебна година 79 1 48 27 0 3 

2012/2013 учебна година 99 0 62 33 1 3 
2013/2014 учебна година 105 0 66 31 0 8 
2014/2015 учебна година 105 4 79 22 0 0 
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Младши възпитател       
2011/2012 учебна година 28 1 19 5 2 1 
2012/2013 учебна година 45 0 31 10 0 4 
2013/2014 учебна година 64 2 45 13 0 4 
2014/2015 учебна година 72 2 48 18 0 4 

Учител       
2011/2012 учебна година 387 6 134 224 10 13 
2012/2013 учебна година 345 17 119 194 9 6 
2013/2014 учебна година 323 16 110 183 5 9 
2014/2015 учебна година 318 12 122 176 2 6 

Възпитател       
2011/2012 учебна година 70 2 35 31 1 1 
2012/2013 учебна година 104 2 44 46 8 4 
2013/2014 учебна година 122 3 54 50 11 4 
2014/2015 учебна година 133 3 55 68 4 3 

Старши учител       
2011/2012 учебна година 1769 39 214 1312 138 66 
2012/2013 учебна година 1736 116 215 1302 82 21 
2013/2014 учебна година 1757 128 226 1318 72 13 
2014/2015 учебна година 1747 121 223 1316 77 10 
Старши възпитател       

2011/2012 учебна година 177 5 22 129 20 1 
2012/2013 учебна година 194 4 26 140 23 1 
2013/2014 учебна година 198 6 34 135 23 0 
2014/2015 учебна година 213 9 34 146 24 0 

Главен учител       
2011/2012 учебна година 100 0 0 100 0 0 
2012/2013 учебна година 102 0 0 102 0 0 
2013/2014 учебна година 96 0 0 96 0 0 
2014/2015 учебна година 89 0 0 89 0 0 

Главен възпитател       
2011/2012 учебна година 1 0 0 1 0 0 
2012/2013 учебна година 1 0 0 1 0 0 
2013/2014 учебна година 3 0 0 3 0 0 
2014/2015 учебна година 2 0 0 2 0 0 
Други педагогически 

кадри       

2011/2012 учебна година 8 2 2 2 1 1 
2012/2013 учебна година 8 2 2 2 1 1 
2013/2014 учебна година 8 2 2 2 1 1 
2014/2015 учебна година 38 8 17 13 0 0 

 
 


