
  

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 

 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“, град Кюстендил в качеството си на 

изпълнител по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 

 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма  

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. 
 

ОБЯВЯВА ПОДБОР 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 4 / четири / часов работен ден 

 

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 Осъществява сътрудничество между родителската общност и училището и 

подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на 

учениците. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на 

училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес. 

Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и 

социалния живот на учениците от училищата. Улеснява процеса на комуникация между 

местната общност и институциите. Съдейства на учителите и ръководството на училището 

за привличане и задържане на учениците в училище. 

 

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 

 Образование: основно/средно/висше образование. 

 Професионален опит: не се изисква. 

 

3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 Познаване културните и социалните проблеми на общността; 

 Добри комуникативни умения; 

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

малцинства и техните семейства. 

 

4.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

  Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т.1 от КТ, 

съгласно изискванията на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

 

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 Заявление за участие в подбора /по образец/; 

 Документ за самоличност /копие/; 

 Автобиография /по образец/; 

 Копие от диплома за завършено образование. 
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6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

 Разглеждане на постъпилите документи от комисия; 

 Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. 
 

7. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
 

Конкурса за подбор на образователният  медиатор  ще се извърши в два етапа: по 

документи и събеседване на 05.11.2019г. от 14:30 часа в стая 204 на ПГЛП. 

 

Краен срок за подаване на документи : 04.11.2019г. до 16:30ч.     

 

 


