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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 Г. 

 

1. Обява за позиция „Образователен медиатор“, код по НКПД: 5312-3004: 

Директорът на училището подава заявка за свободно работно  място за позиция 

„Образователен медиатор“ – 1 щатна бройка в сайта на Регионално управление на 

образованието – Пловдив и в Агенция по заетостта в срок до 17.09.2020 г., в която е 

упоменато, че трудовото възнаграждение  се финансира от проект BG05M2OP001-2.011 

„Подкрепа за успех“. 

2. Назначаване на Комисия за подбор по документи: 

Директорът на училището назначава със заповед Комисия – 3-членна за извършване на 

подбор по документи на кандидатите за позиция „Образователен медиатор“ 

3. Протокол от работата на Комисията за кандидатстване по документи: 

Комисията преглежда документите на кандидатите, извършва класиране и съставя 

протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за позиция 

„Образователен медиатор“. 

4. Назначаване на Комисия за събеседване: 

Директорът на училището назначава със заповед Комисия – 3-членна за извършване на 

събеседване с кандидатите за позиция „Образователен медиатор“ 

5. Протокол от работата на Комисията за събеседване: 

Комисията провежда събеседване и съставя протокол за класиране на кандидатите за 

позиция „Образователен медиатор“ в срок до 28.09.2020 г. 

6. Назначаване на Образователен медиатор: 

 Сключване на трудов договор до 30.09.2020 г.  
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7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

МЕДИАТОР“, КОД ПО НКПД 5312-3004: 

7.1. Образование: основно/средно/висше образование 

7.2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите 

общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.  

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни 

особености на общностите, с които работи. 

7.3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и 

съпричастност към проблемите им. 

7.4. Необходими лични качества: 

- лоялност към институцията; 

- дискретност; 

- умения за работа в екип; 

- умения за общуване; 

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; 

- умения за мотивация;  

- умения за управление на конфликти;  

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

- умения за разпределяне на времето. 

7.5. Професионален опит: не се изисква 

     7. 6. Допълнителна квалификация/обучение: Компютърна грамотност. 

 

 

  СТОЙНА ДЕЛЧЕВА /п/ 

  Директор на ОбУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле 
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