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Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9 „Осигуряване на 

равен достъп до качествено образование в малките населени места“ финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

О Б Я В А 
 

във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Подбор и назначаване на персонал, отговорен за 

изпълнение на дейностите“ по проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 

МИГ Тунджа мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките 

населени места“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020, СУ „Свети Паисий 

Хилендарски“ с. Скалица в качеството си на бенефициент 

 

О Б Я В Я В А 

 

Процедура за подбор на персонал за изпълнението на дейностите по настоящия проект, както 

следва: 

 

За нуждите и с месторабота СУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Скалица  

 

1. Ресурсен учител – 1 длъжност, на заетост осем часа по трудов договор, за срок от 16 

месеца, считано от 15.09.2020 година 

 

Основни функции на ресурсен учител: 

 идентифицира деца с образователни потребности; 

 изготвя оценка на нуждите на децата от подкрепа; 

 изготвя план за работа и подкрепа; 

 разработва програми, обучителни и информационни материали, методики, планове и др.; 

 провежда индивидуална работа за усвояването на знанията и уменията, необходими за 

съответния ученик; 

 провежда групова работа с децата, при  необходимост; 

 работи с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; 

        Необходими документи. 

        Кандидатите за заемане на съответната длъжност, представят следните документи: 

         - Заявление ( Приложение 1 ); 

         - CV – по образец (Приложение 2); 

         - Документ за завършено образование (копие); 

         - Копие на документи, удостоверяващи наличие на трудов стаж; 

         - Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др. 

 

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните изисквания: 

        - Образование - степен бакалавър или магистър, специалност „Специална педагогика" или 

други приравнени специалности и квалификации; 

        - Професионален опит- не се изисква; при наличие на такъв, ще се счита за предимство: 

практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта 
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Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9 „Осигуряване на 

равен достъп до качествено образование в малките населени места“ финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване 

на деца и семейства в риск; 

  - Способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност 

за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения; 

       - Умения за работа в екип; 

       - Социални умения- допълнителни квалификации и преквалификации; 

       - Компютърна грамотност (умения за работа с Word и Excel); 

 

       2. Образователен медиатор – 1 длъжност, на заетост четири часа по трудов договор, за 

срок от 16 месеца, считано от 15.09.2020 г. 

             

       Основни функции на образователния медиатор:    
 

 Осъществява сътрудничество между родителската общност и училището; 

 Подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на 

учениците; 

 Работи с учениците и техните семейства от ромски произход относно мотивиране за 

редовно посещения на училище и продължаване на образованието; 

 Улеснява процеса на комуникация между местната общност и институциите; 

 Съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и задържане на 

децата в училище. 

 

        Необходими документи. 

        Кандидатите за заемане на съответната длъжност, представят следните документи: 

        - Заявление ( Приложение 1 ); 

        - CV – по образец (Приложение 2); 

        - Документ за завършено образование (копие); 

        - Копие на документи, удостоверяващи наличие на трудов стаж; 

        - Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др. 

 

         Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

        - Образование –основно образование; 

         - Професионален опит - не се изисква. 

         - Познаване културните и социални проблеми на общността; 

         - Владеене езика на общността – ромски и/или турски; 

         - Добри комуникативни умения; 

    - Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите 

малцинства и    техните семейства. 

 

  За нуждите и с месторабота ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик  

 

1.  Ресурсен учител – 1 длъжност, на заетост осем часа по трудов договор, за срок от 16 

месеца, считано от 15.09.2020 година 
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Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9 „Осигуряване на 

равен достъп до качествено образование в малките населени места“ финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

Основни функции на ресурсен учител: 

 идентифицира деца с образователни потребности; 

 изготвя оценка на нуждите на децата от подкрепа; 

 изготвя план за работа и подкрепа; 

 разработва програми, обучителни и информационни материали, методики, планове и др.; 

 провежда индивидуална работа за усвояването на знанията и уменията, необходими за 

съответния ученик; 

 провежда групова работа с децата, при  необходимост; 

 работи с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; 

 спазва професионалната етика и съхранява професионалната тайна.  

       Необходими документи. 

       Кандидатите за заемане на съответната длъжност, представят следните документи: 

       - Заявление ( Приложение 1 ); 

       - CV – по образец (Приложение 2); 

       - Документ за завършено образование (копие); 

       - Копие на документи, удостоверяващи наличие на трудов стаж; 

       - Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др. 

 

       Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните изисквания: 

       - Образование- степен бакалавър или магистър, специалност „Специална педагогика" или 

други приравнени специалности и квалификации; 

        - Професионален опит- не се изисква; при наличие на такъв, ще се счита за предимство: 

практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта 

на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване 

на деца и семейства в риск; 

        - Способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност 

за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения; 

        - Умения за работа в екип; 

        - Социални умения- допълнителни квалификации и преквалификации; 

        - Компютърна грамотност (умения за работа с Word и Excel); 

 

За нуждите и с месторабота ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево  

1. Психолог -1 длъжност, на заетост четири часа по трудов договор, за срок от 16 месеца, 

считано от 15.09.2020 г. 

 

        Основни функции на длъжността на психолог: 

 Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на учениците; 

 Осъществява индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното 

поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и 

интелектуалното им развитие; 
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Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9 „Осигуряване на 

равен достъп до качествено образование в малките населени места“ финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните 

деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното 

развитие (училищно, професионално и социално) на децата им;     

 Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, 

изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение; 

 Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между ученици, учители, 

родители и други членове на екипа. 

 

            Необходими документи. 

            Кандидатите за заемане на съответната длъжност, представят следните документи: 

            - Заявление ( Приложение 1 ); 

            - CV – по образец (Приложение 2); 

            - Документ за завършено образование (копие); 

            - Копие на документи, удостоверяващи наличие на трудов стаж; 

            - Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др. 

 

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните изисквания: 

           - Образование - степен бакалавър или магистър, специалност „Психология"; 

          - Професионален опит- не се изисква; при наличие на такъв, ще се счита за предимство: 

практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта 

на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване 

на деца и семейства в риск; 

          - Способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и 

способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни 

умения; 

          - Умения за работа в екип; 

          - Социални умения- допълнителни квалификации и преквалификации; 

          - Компютърна грамотност (умения за работа с Word и Excel); 

 

За нуждите и с месторабота СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица, ОУ „ Св. Св. Кирил и 

Методий“ с. Бояджик и ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево по график 

 

1. Логопед – 1 длъжност, на заетост осем часа по трудов договор, за срок от 16 месеца, 

считано от 15.09.2020г. 

 

            Необходими документи. 

            Кандидатите за заемане на съответната длъжност, представят следните документи: 

            - Заявление ( Приложение 1 ); 

            - CV – по образец (Приложение 2); 

            - Документ за завършено образование (копие); 

            - Копие на документи, удостоверяващи наличие на трудов стаж; 

            - Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др. 
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Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9 „Осигуряване на 

равен достъп до качествено образование в малките населени места“ финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

            Основни функции на длъжността на логопеда: 

 Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с логопедични проблеми в 

училище; 

 Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на 

консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;  

 Обследване на говорното развитие на учениците; 

 Информиране на родителите относно особеностите на комуникационното развитие на 

учениците; 

 Дейности за развитие на комуникационните умения на учениците, разработване планове 

и програми за логопедична подкрепа;  

 Участие в групи за консултиране и подкрепа на родители относно говорното развитие на 

децата им. 

 

      Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните изисквания: 

           - Образование- степен бакалавър или магистър, специалност „Специална педагогика", 

професионална квалификация „Логопед“, „Учител на деца с езикови говорни нарушения“ 

          - Професионален опит- не се изисква; при наличие на такъв, ще се счита за предимство: 

практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта 

на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване 

на деца и семейства в риск; 

          - Способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и 

способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни 

умения; 

          - Умения за работа в екип; 

          - Социални умения- допълнителни квалификации и преквалификации; 

          - Компютърна грамотност (умения за работа с Word и Excel); 

 

       Начин на провеждане на подбора: 

       Подборът за заемане на длъжността се провежда в два етапа чрез: 

      Първи етап – подбор по документи; 

       Втори етап - провеждане на събеседване /интервю/ с допуснатите кандидати 

 

       Срок на договора и работно време: 

       С одобрените кандидати ще се сключат трудови договори по Кодекса на труда за срок от 16 

месеца, считано от 15.09.2020 г. с определен краен срок до 15.01.2022 г. 

 

Срок и място на подаване на документите 

 

       Заинтересованите кандидати могат да подадат документи за кандидатстване в срок от 

13.08.2020 г. до 17.00 ч. на 28.08.2020 г.  Документите  се подават в  СУ „Св. П. Хилендарски“ 

с. Скалица, община „Тунджа", ул. Христо Ботев № 24, всеки работен ден (понеделник – петък) 

от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 
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Договор № BG05M2OP001-3.014-0001-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „С надежда за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа- мярка 3.9 „Осигуряване на 

равен достъп до качествено образование в малките населени места“ финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

        Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса 

на работа и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните 

данни. 

 

 

Лица за контакти: 

Атанаска Бонева – координатор по проекта, 0889 018 401 

Донка Костова – ръководител проект, 0887 656 143 
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