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МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ  

Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на знания, умения и компетентности при 

изпълнение на определени длъжности и води до:  

 Поемане на нови задължения и отговорности- новите задължения и отговорности могат 

да се възлагат с допълнително трудово споразумение към основния трудов договор на 

лицето или да бъдат включени в длъжностна характеристика за съответната длъжност.  

 Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес. 

 Получаване на допълнително трудово възнаграждение за кариерно развитие. 

Механизмът за делегиране на отговорности е необходим за създаване на истински климат за 

развитие на хората, които работят в образователна институция и за развитието на самите 

работещи.Трябва да се разбира важността от обучение, мотивиране и награждаване на 

служителите си за усилията им. 

 

Основни цели на механизма 

 Засилване на мотивацията на учителите за пълноценно участие в процеса на обучение и 

възпитание в училище и  създаване на условия за конкуренция между тях; 

 Осигуряване на предвидимост в развитието на кариерата съобразно личните планове, 

възможности и амбиции на всеки учител; 

 Обвързване на професионалната кариера: 

o с нарастващ престиж;  

o с повече отговорности;   

o със съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на модела в 

системата за диференцирано заплащане 

 

 ДЛЪЖНОСТНИ ПОЗИЦИИ: 

 Учител 

 Старши учител 

 Главен учител 

 Учител методик 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ: 

 Стаж; 

 Допълнителна квалификация – придобиването й не се заплаща от учителя; 

 Състезателност за заемане на по-високите длъжности; 

 

ПОСЛЕДИЦИ И ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 

 По-висока заплата по щат; 

 Намаляване на преподавателската заетост (за учителя методик); 

 По-високо диференцирано възнаграждение; 
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СТЪПКИ ПРИ ДЕЛЕГИРАНЕ: 

1. След като служителите са доказали своите възможности да им бъде дадена допълнителна 

отговорност при планиране и осъществяване на учебния процес. 

2.Постоянното координиране на отделните части на плановите задачи да бъде провеждано във 

вертикален  и хоризонтален план. 

 Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в 

системата на народната просвета; 

 

 Развитие в хоризонтален план – заемане на последователни длъжностни позиции в 

рамките на учителската професия; 

 

 Развитие в рамките на една и съща длъжност – поддържане и усъвършенстване на 

присъщите за съответната длъжност знания, умения и компетентности 

 

РАЗВИТИЕ В РАМКИТЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 

 Участие в поддържаща и допълнителна квалификация за актуализиране и придобиване 

на нови знания, умения и компетентности. 

 

 Не води до увеличение на основната заплата за длъжността, но може да се отрази върху 

възможността за получаване на динамична парична добавка в рамките на втория и 

третия стълб на системата за диференцирано заплащане. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ ДЕЛЕГИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ: 

 

 Засилване на мотивацията на учителите за пълноценно участие в процеса на 

обучение и възпитание в училище и  създаване на условия за конкуренция между 

тях. 

 

 Осигуряване на предвидимост в развитието на кариерата съобразно личните 

планове, възможности и амбиции на всеки учител. 

 

 Обвързване на професионалната кариера: с нарастващ престиж; с повече 

отговорности; със съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на 

модела в системата за диференцирано заплащане. 

 

 

 Главното в механизма за делегиране на отговорности е създаване на истински 

климат, позволяващ работа чрез съгласуване на взаимоотношенията и ликвидиране 

различията в заеманата длъжност. 

 

Настоящия механизъм е отворен за изменения и допълнения по предложения на работещите в 

СОУ”Васил Левски”- Вълчи дол, обсъждане от трудовия колектив и утвърждаване от директор. 

 

                                                                                            

Настоящият механизъм е приет с протокол №1/27.09.2019 г. и е утвърден със заповед 

№……………./…………….г. 

 

 

                                                                              Директор :.................................. 

                                                                                                 Марияна Митева 


