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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - Пловдив 

Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти 
България 4000 гр. Пловдив, бул. България № 236, ет. 1, каб. 125; тел. +359 32 261 791; e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg 

 

Допълнителна квалификация 
 

ФИНАЛЕН ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1. „СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ“ 
 
Професионална квалификация: „Рехабилитатор на слуха и говора“ 
Хорариум: 225 часа 

Форма на обучение: задочна 

Продължителност: 1 година (12 месеца) 

 

Условия за кандидатстване: 

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Педагогика 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: учител, педагог 

 

2. Професионално направление: съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка 

по т. 5 от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 
Специалност: съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5 

от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 

С професионална квалификация: учител по … 

 

 

2. „РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“ 
 
Професионална квалификация: „Ресурсен учител“ 

Хорариум: 225 часа 

Форма на обучение: задочна 

Продължителност: 1 година (12 месеца) 

 

Условия за кандидатстване: 

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Педагогика 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: учител, педагог 

 

2. Професионално направление: Педагогика 
Специалност: Логопедия 

С професионална квалификация: логопед 

 

3. Професионално направление: Психология 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: психолог 

 

4. Професионално направление: съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка 

по т. 5 от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 
Специалност: съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5 

от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 

С професионална квалификация: учител по … 

 



2 
 

 

 

 

 

3. „ЛОГОПЕДИЯ“ 
 
Професионална квалификация: „Логопед“ 

Хорариум: 225 часа 

Форма на обучение: задочна 

Продължителност: 1 година (12 месеца) 

 

Условия за кандидатстване: 

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Педагогика 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: учител, педагог 

 

2. Професионално направление: Психология 
Специалност: всички специалности 

 

3. Професионално направление: Социални дейности 
Специалност: всички специалности 

 

 

 

 

 

4. „ПЕДАГОГИКА НА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ 
 
Професионална квалификация: „Специална педагогика - учител на деца с умствена изостаналост“ 

Хорариум: 225 часа 

Форма на обучение: задочна 

Продължителност: 1 година (12 месеца) 

 

Условия за кандидатстване: 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Педагогика 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: учител, педагог 

 

2. Професионално направление: съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка 

по т. 5 от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 
Специалност: съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5 

от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 

С професионална квалификация: учител по … 
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5. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 
 
Професионална квалификация: „Детски учител“ 

Хорариум: 225 часа 

Форма на обучение: задочна 

Продължителност: 1 година (12 месеца) 

 

Условия за кандидатстване: 

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Педагогика 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: учител, педагог 

 

2. Професионално направление: Теория и управление на образованието 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: учител, педагог 

 

3. Професионално направление: Педагогика на обучението по ... 

Специалност: съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка по т. 5 от 

Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 
Специалност: съответстваща на учебен предмет (учебни предмети) от общообразователната подготовка по т. 5 

от Приложение № 1 на Наредба № 15 на МОН; 

С професионална квалификация: учител по … 

 

 

 

 

6. „УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ“ 
 
Професионална квалификация: „Учител по химия“ 

Форма на обучение: задочна 

Срок на обучение: 1 година (12 месеца) 

Хорариум: 305 академични часа 

 

Условия за кандидатстване: 

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

Професионално направление: Химически науки 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: химик и др. 
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7. "УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ"      
      
Професионална квалификация: „Учител по биология“    
Форма на обучение: задочна    

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)  

Хорариум: 400 академични часа   

 

Условия за кандидатстване: 

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Биологически науки 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: биолог, еколог и др. 

 

2. Професионално направление: Биотехнологии 

Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: биотехнолог 

 

3. Професионално направление: Медицина 
Специалност: Медицина 

С професионална квалификация: лекар 

 

4. Професионално направление: Растениевъдство 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: агроном и др. 

 

5. Професионално направление: Животновъдство 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: зооинженер и др. 

 

6. Професионално направление: Ветеринарна медицина 
Специалност: ветеринарна медицина 

С професионална квалификация: ветеринарен лекар 

 

7. Професионално направление: Фармация 
Специалност: фармация 

С професионална квалификация: фармацевт 
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8. "УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ" 
 
Професионална квалификация: „Учител по философия“  
Форма на обучение: задочна    

Срок на обучение: 1 година (12 месеца) 

Хорариум: 360 академични часа    

 

Условия за кандидатстване:  

 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: Философия 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: философ и др. 

 

2. Професионално направление: Психология 

Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: психолог и др. 

 

3. Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата 
Специалност: всички специалности 

С професионална квалификация: социолог и др. 

 

4. Професионално направление: Право 
Специалност: право 

С професионална квалификация: юрист 

 

Съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН, гореизброените специалисти придобиват права и на редовен 

учител по „Гражданско образование“ 
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9. „УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ /  ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 

 
Професионална квалификация: „Учител по техника и технологии/технологии и предприемачество“

  

Форма на обучение: задочна    

Срок на обучение: 1 година (12 месеца) 

Хорариум: 225 академични часа    

 

Условия за кандидатстване:  
 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

1. Професионално направление: педагогика на обучението по...  

Специалност: всички специалности, включващи география  

С професионална квалификация: учител по география/учител по география и икономика  

 

2. Професионално направление: педагогика на обучението по...  

Специалност: всички специалности, включващи химия  

С професионална квалификация: учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда  

 

3. Професионално направление: педагогика на обучението по...  

Специалност: всички специалности, включващи физика  

С професионална квалификация: учител по физика/учител по физика и астрономия  

 

4. Професионално направление: педагогика на обучението по...  

Специалност: всички специалности, включващи информатика  

С професионална квалификация: учител по математика/учител по информатика или учител по 

информатика и информационни технологии  
 

5. Професионално направление: педагогика  

Специалност: всички специалности  

С професионална квалификация: педагог, учител  

 

6. Професионално направление: науки за земята  

Специалност: география  

С професионална квалификация: учител по география/учител по география и икономика  

 

7. Професионално направление: химически науки  

Специалност: всички специалности  

С професионална квалификация: учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда  

 

8. Професионално направление: физически науки  

Специалност: всички специалности  

С професионална квалификация: учител по физика/учител по физика и астрономия  

 

9. Професионално направление: информатика и компютърни науки  

Специалност: всички специалности  

С професионална квалификация: учител по информатика или учител по информатика и информационни 

технологии  

 

10. Професионално направление: педагогика на обучението по…  

Специалност: всички специалности, включващи информатика или информационни технологии  

С професионална квалификация: учител по информатика или учител по информатика и информационни 

технологии  
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10. „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ 

   
Професионална квалификация: „Учител по икономически дисциплини“  
Форма на обучение: задочна    

Срок на обучение: 1 година (12 месеца) 

Хорариум: 375 академични часа    

 

Условия за кандидатстване:  
 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

Професионални направления: 

3.7. Администрация и управление 

3.8. Икономика 

3.9. Туризъм 

Специалност: всички специалности 

Професионална квалификация: икономист и др. 

 

 

 

11. „УЧИТЕЛ ПО ИНЖЕНЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ“ 

   
Професионална квалификация: „Учител по инженерни дисциплини“  
Форма на обучение: задочна    

Срок на обучение: 1 година (12 месеца) 

Хорариум: 290 академични часа    

 

Условия за кандидатстване:  
 

Лица, притежаващи висше образование в: 

 

Научна област 5. Технически науки 

Специалност: всички специалности 

Професионална квалификация: инженер 

 


