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Изх. № РД 12-46/17.10.2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образувание, чл. 

31, ал. 1, т. 14 от Наредба № 15/22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, т. 6 и т. 7 от Вътрешни 

правила за управление на човешки ресурси в ОУ „Св. Климент Охридски” във връзка с 

изпълнение на дейности по BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“, 

 

О Б Я В Я В А: 

 

1. Свободни позиции за изпълнители на Дейност 2 Провеждане на съвместни дейности 

с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на 

мисии/предизвикателства от реалния живот, както следва: 

 
 

Позиции за изпълнение на дейности по 

проекта 

Брой 

позиции 
Брой часове 

Изисквания за професионална 

квалификация 

Учител - консултант на ученически екип  9 50 часа Учител по…/ учител – начален етап 

Учител - консултант на екип в детска 

градина 
5 50 часа Детски учител 

 

2. Предимство при извършване на подбор: опит в изпълнение на сходни дейности. 

 

3. Кратко описание на дейността: 

 

Позиция Трудови функции  

Учител - консултант на 

ученически екип  

Сформира група от минимум 10 ученици за извънкласни 

дейности.  

Планува дейности и разпределя задачите между учениците от 

екипа.  

Осъществяване на мисия, свързана с определена професия или 

професионална област. 

Привличане на доброволци, както и подкрепа за 

осъществяване на дейностите.  

Изготвя информационни материали за представяне работата на 

екипа. 

Учител - консултант на екип в 

детска градина 

Сформира група от минимум 10 деца за извънкласни дейности.  

Планува дейности и разпределя задачите между децата от 

екипа.  

Осъществяване на мисия, свързана с определена професия или 

професионална област. 

Привличане на доброволци, както и подкрепа за 

осъществяване на дейностите. 

Изготвя информационни материали за представяне работата на 

екипа. 
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4. Начин на провеждане на конкурса: по документи 

 

5. Сключване на договор: с одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор 

 

6. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в 

конкурса са : 

 Заявление за участие (по образец); 

 Автобиография на български език (по образец); 

 Ксерокопие от документ за завършено образование; 

 Документи, доказващи специфичен опит; 

 Декларация (по образец) 

 

7. Документите следва да бъдат представени в срок до 21 октомври 2022 г., 15:00 часа на 

адрес: ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени, общ. Павликени, област Велико Търново, 

ул. „Илия Златев” № 2, Деловодство. 

 

За точния час и място на събеседването ще бъдат известени одобрените по документи 

кандидати. 

 

 

 

РАДКА СТАНЕВА  

Директор на ОУ „Св. Климент Охридски” 

гр. Павликени 
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