
НЕИСПУО – 2019/2020 учебна година 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Категории персонал 

НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Педагогически специалисти 

категория Длъжности - пояснения 

Педагогически специалисти с функции по 
управлението на институциите 

директор, заместник директор 

Педагогически специалисти - други Педагогически съветник, психолог, логопед, 
рехабилитатор на слуха и говора, 
корепетитор, хореограф, треньор по вид 

спорт, ръководител на направление ИКТ, и 
всички други педагогически специалисти, 
които не са учители или възпитатели 

Педагогически специалисти: предучилищна 
степен 

- учител в детска градина/учител в ПГ в 
училище (учител, старши, главен) 
- учител по музика в детска градина (учител, 
старши, главен) 
- ресурсен учител (учител, старши, главен) 
(и всички други длъжности „учител“ по 
Наредба № 15) 

Педагогически специалисти: начален етап - Учител (учител, старши, главен) 
- ресурсен учител (учител, старши, главен) 
- учител на деца с умствена изостаналост 

(учител, старши, главен) 
(и всички други длъжности „учител“ по 
Наредба № 15) 

Педагогически специалисти: начален етап, 
годишен норматив 

- учител, чужд език в начален етап на 

основното образование I-IV клас (по 

Наредба № 4 за нормиране и заплащане на 

труда) 

и всички други учители в начален етап на 

годишен норматив 
Педагогически специалисти: прогимназиален 
етап 

- Учител (учител, старши, главен) 
- ресурсен учител (учител, старши, главен) 
- учител на деца с умствена изостаналост 

(учител, старши, главен) 
(и всички други длъжности „учител“ по 
Наредба № 15) 

Педагогически специалисти: гимназиален 
етап 

- Учител (учител, старши, главен) 
- ресурсен учител (учител, старши, главен) 
- учител на деца с умствена изостаналост 

(учител, старши, главен) 
- учител, теоретично обучение (учител, 
старши, главен) 
- учител, практическо обучение (учител, 
старши, главен) 



- учител методик (чл. 9 във вр. с чл. 17а от 
ЗПОО, дуална система) 
(и всички други длъжности „учител“ по 
Наредба № 15) 

Педагогически специалисти: учители в група 
за ЦДО - начален етап 

- Учител (в група за ЦДО) (учител, старши, 
главен) 
 

Педагогически специалисти: учители в група 
за ЦДО - прогимназиален етап 

- Учител (в група за ЦДО) (учител, старши, 
главен) 
 

Педагогически специалисти: учители в група 
за ЦДО - гимназиална степен 

- Учител (в група за ЦДО) (учител, старши, 
главен) 
 

Педагогически специалисти: възпитатели в 
общежитие 

- Възпитател, старши възпитател, главен 
възпитател 

Педагогически специалисти: учители в 
ЦПЛР/СОЗ 

- Учител в ЦПЛР/СОЗ (учител, старши, главен) 
без разпределение по етапи 

 

Пояснения: 

- Всички длъжности се въвеждат с кодовете по НКПД, с които е регистриран трудовият 

договор в НАП. Очаква се актуализация на НКПД. След актуализацията, длъжностите на 

персонала следва да бъдат актуализирани в НЕИСПУО с новите кодове при подаването 

на данните, следващо датата на промяната в НКПД. 

- Други длъжности „учител ......“, неописани в таблицата (напр. „учител спортна 

подготовка“, „учител на деца с нарушено зрение“, „учител по религия“, с вариантите 

им учител – старши – главен) се въвеждат в категорията „педагогически 

специалисти“, съответстваща на етапа, в който е преобладаващият им брой часове 

- Учителите в ЦСОП се въвеждат в категориите на учителите в училище 

- Допълнително се въвежда информация за определените със заповед: 
o стажант-учител (допълнителен маркер) 
o учител-наставник (допълнителен маркер) 

Непедагогически специалисти 

категория Длъжности - пояснения 

Непедагогически специалисти с функции по 
управлението на институциите 

зам. директор АСД без педагогическа заетост 
 

Непедагогически специалисти: други 
 

библиотекар, помощник- учители, 
помощник-възпитател, кариерен консултант, 
кинезитерапевт, социален работник, 
образователен медиатор .... (т.е. тези 
непедагогически специалисти, които работят 
директно с деца и родителите им) 

Административен персонал счетоводител, касиер, ЗАТС, непедагогически 
IT специалист,секретар 

Обслужващ и помощен персонал 
 

хигиенист, охрана, спасител, работник по 
поддръжката, водопроводчик, готвач, 
сервитьор, шофьор, строител, дърводелец, 
електротехник, градинар .... 
 



Медицински персонал 
(от 1 декември 2019) 

- медицинска сестра в яслена група 
- лекар, зъболекар, мед. сестра, фелдшер, 
парамедик, ерготерапевт..... (обслужващи 
училището / детската градина) 

 

 

2. Трудови договори - Основание по КТ 

(съответства на номенклатурата при подаване на данни за трудовите договори в НАП)  

 Безсрочен ТД по чл.67, ал.1, т.1 от КТ 

 Срочен ТД по чл.68, ал.1, т.1 от КТ 

 ТД по чл.68, ал.1, т.2 от КТ 

 ТД по чл.68, ал.1, т.3 от КТ 

 ТД по чл.68, ал.1, т.4 от КТ 

 ТД по чл.68, ал.1, т.5 от КТ 

 ТД със срок на изпитване по чл.70 от КТ 

 Споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.83 от КТ 

 Споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.89 от КТ 

 Допълнителен ТД по чл.110 от КТ 

 Допълнителен ТД по чл.111 от КТ 

 ТД по чл.114 от КТ 

 Постановление по чл. 405а от КТ 

 ТД за ученичество по чл. 230 от КТ 

 ТД по вътрешно заместване по чл.259 от КТ 

 ТД по чл.233б, ал.1 от КТ 

 По Закона за задълженията и договорите 

 

 


