
 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС 

1. Придобита Четвърта професионално-квалификационна степен;  

2. Завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех не по-

нисък от много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.  

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ТРЕТА ПКС 

1. Заявление за кандидатстване с декларация (Приложение 1) 

2. Диплома за завършено висше образование (копие).  

3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на 

случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на 

съответната длъжност на педагогически специалист.  

4. Документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити, изискуеми 

за дадената ПКС (копие). 

5. Документ за придобита Четвърта професионално-квалификационна степен. 

6. Препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващо 

изискуемия стаж. (Приложение 2)  

7. Снимка на кандидата в паспортен формат за свидетелството за придобита ПКС.  

8. Документ за платена такса за прием и обработка на документи и за изпитна процедура за 

съответната ПКС и за изработване на свидетелството за ПКС 

При подготовка на документите, изтеглете образците на бланките и ги попълнете: 

Приложение 1 и Приложение 2 за кандидатстване за придобиване на ПКС. 

   ТАКСИ ЗА ТРЕТА ПКС  

   Дългосрочно обучение и изпитна процедура 

Професионално-педагогическа специализация  

(1 година, 208 часа, 13 квалификационни кредита) 

1000 лв. 

две вноски по 500 лв. 

Научно ръководство за разработване на писмена разработка с добра 

педагогическа практика (обем – минимум 60 страници);  

рецензиране на писмената разработка (10 лв. за рецензия) 

защита пред комисия (10 лв. за член на изпитната комисия) 

130 лв.  

преди датата за 

защита на ДПП 

   Процедура по придобиване на ПКС 

Подаване и валидиране на документи за Трета ПКС  25лв. 

Издаване на Свидетелство за присъдена Трета ПКС 65 лв. 

Обща такса: 1220 лв. 

Таксата се заплаща на две вноски по сметка на БСУ: 

IBAN BG50BUIN78551080025816,  

BIC BUINBGSF, ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, Бургас. 

В основанието за превода се посочват: трите имена на кандидата; основание: такса за 3 ПКС. 

https://www.bfu.bg/uploads/pages/prilojenie11-pks.pdf
https://www.bfu.bg/uploads/pages/prilojenie22-pks.pdf


СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

Кандидатите заявяват желанието си онлайн на ръководителя на избраната от тях програма за 

специализация. 

Препоръчителен срок за заявката е до 30 май, но кандидати се набират и през цялата година.  

Обучението стартира при сформиране на група специализанти (или индивидуално) по преценка 

на ръководителя на програмата.  

Условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето училище, 

като учебният план на специализацията е неразделна част от договора между специализанта и 

Университета.  

ОБУЧЕНИЕ 

Формите за обучение за професионално-педагогическа специализация в Департамента към БСУ са 

групова и по индивидуален план.  

Обучението се провежда по учебен план с хорариум от минимум 200 часа, от които 100 часа 

присъствено обучение. За присъствените занятия се изготвя график, съгласуван със 

специализантите.  

Формата на обучение е задочна с организирани очни занятия по дисциплини от учебния план на 

специализацията. Занятията са в дистанционна форма на обучение и се осъществяват чрез 

електронна платформа Мудъл.  

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРИ 

1.   Иновативни подходи и методи за работа в 
образователната институция   

Ръководител на програмата:  

проф. д-р Мария Алексиева  

malex@bfu.bg   

Предназначение: за детски учители, за начални 
учители, за учители в прогимназиален етап, 
управленски екипи, учители ЦДО.  

Продължителност: 12 месеца  

Хорариум: 208 часа (13 квал.кредита)   

2.  Интерактивни методи в преподаването на 
български език и литература   

Ръководител  на програмата:  

проф. д.п.н. Галя Христозова  

hristozova@bfu.bg   

Предназначение: за начални учители 
Продължителност: 12 месеца  

Хорариум: 208 часа (13 квал. кредита)  

3.   Иновативни подходи в работата на учителя 
по физическа култура и спорт   

Ръководител на  програмата:  

доц. д-р Зорница Ганева  

zoriganeva@abv.bg   

Предназначение: за детски учители, за начални 
учители, за учители в прогимназиален етап.  

Продължителност: 12 месеца  

Хорариум: 208 часа (13 квал.кредита)  

4.   Арт педагогика и социално-педагогическа 
работа с деца в риск   

Ръководител  на програмата:  

доц. д-р Пепа Митева  

pepa_miteva@abv.bg  

Предназначение: за детски учители, за начални 
учители, за учители в прогимназиален етап, 
управленски екипи, учители ЦДО, за социални 
педагози, педагогически специалисти от всички 
етапи на обучение и педагогически съветници  

Продължителност: 12 месеца  

Хорариум: 208 часа (13 квал. кредита)  

5.   Психологическо и педагогическо 
консултиране в училище   

Ръководител  на програмата:  

проф. д-р Йонка Балтаджиева  

baltadjieva@bfu.bg   

Предназначение: за педагогически съветници и 
училищни психолози  

Продължителност: 12 месеца  

Хорариум: 208 часа (13 квал. кредита)  

mailto:malex@bfu.bg
mailto:hristozova@bfu.bg
mailto:zoriganeva@abv.bg
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6.   Специална педагогика, приобщаващо 
образование и работа в мултикултурна среда  

Ръководител на програмата:  

проф. д-р Мария Алексиева  

malex@bfu.bg   

 

Предназначение: за начални учители, учители 
ЦДО, учители в прогимназиален етап на 
основното образование, ресурсни учители, 
педагогически съветници, учители в център за 
подкрепа за личностно развитие  

Продължителност: 12 месеца  

Хорариум: 208 часа (13 квал. кредита) 

 

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА 

Специализантите изпълняват различни по форма изпитни задания по дисциплините заложени в 

учебния план: курсови работи, проекти, педагогически сценарии, създаване на творчески проекти 

и др.  

Професионално-педагогическата специализация завършва със защита на разработка, която 

представя добра педагогическа практика на специализанта.  

На завършилите специализацията се издава свидетелство по чл. 48, ал. 1, т. 2. (Наредба 15)  

Непосредствено след издаване на свидетелството за завършена ППС се кандидатства за 

присъждане на Трета ПКС.  
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