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Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 07.05.2020 г. 

Проект „Училище в действие“ 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 

Обява за длъжност  Учител / ръководител 

 

О Б Я В А 

 

Във връзка с реализацията на Дейност 5: „Кукери, коледари и тракийския фолклор“ 

 

По проект „УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ“ 

 

Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 07.05.2020 г.По процедура BG05M2OP001-3.014 

МИГ Тунджа –  мярка 3.9. “Осигуряване на равен достъп до качествено образование  в 

малките населени места”, финансиран от европейска програма „Наука  и образование за 

интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Веселиново, общ. „Тунджа“, 

област  Ямбол, в качеството си на бенефициент,  

 

О  Б  Я  В Я В  А 

 

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за длъжността: учител / ръководител 

 за  Дейност 5: „Кукери, коледари и тракийския фолклор“ 

 

Свободни работни места: 2 

- 1 за ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Веселиново - 86 часа 

- 1 за НУ „Васил Левски“, с. Завой - 70 часа 

Заетост на трудов договор почасово- / общо за целия период на проекта през  2020 година и 2021 

година включително. 

 

І. Основни изисквания за заемане на длъжността: 

1. Да отговарят на изискванията на чл.3, ал. 1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

издадена от министъра на образованието (Обн.-ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. ). 

2. Да имат завършено висше образование по специалност от професионално направление 

„педагогика“ 

3. Специалност от друго професионално направление, съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления с втора или с допълнителна професионална 

квалификация учител. 

4. Да имат минимум  7 години стаж по специалността; 

5. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер. 

 

ІI. Специфични изисквания: 

С предимство ще са кандидати с познания и опит за тракийската фолклорна област. Да са работили 

с деца и ученици в областта на коледарските и кукерски обичаи характерни за селата  Веселиново, 

Завой, Могила и Чарган от община Тунджа. Да имат познания и опит за тракийският фолклор в 

община Тунджа. Да са участвали в общински фолклорни конкурси. Да имат опит от работа с деца и 

ученици от ромския етнос , както и с техните родители. 

 

 IІI. Необходими документи: 

Кандидатите за заемане на длъжността „ръководител- учител“ да представят следните документи: 

1. Заявление до ръководителя на проекта (по образец на бланка на проекта); 
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2. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност (копие) и 

оригинали за справка; 

3. CV (по образец на бланка на проекта); 

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, 

т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването за заболяванията и 

отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издаден до 

три месеца преди подаване на документите (ако са изтекли повече от 3 месеца от прекратяването на 

последния трудов договор като учител); 

5. Свидетелство за съдимост (ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяването на последния 

трудов договор); 

6. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление 

от общ характер (по образец на бланка на проекта); 

7. Декларация-съгласие по ЗЗЛД за използване на личните данни във връзка с назначаване на 

длъжността (по образец на бланка на проекта). 

 

ІV. Начин на провеждане на подбора: 

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез: 

1. подбор за административно съответствие по документи; 

2. събеседване (интервю) с кандидатите. 

 

V. Място на работа: 

1. В ОУ „Св.Св.  Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ – бенефициент по 

проекта. 

2. В НУ „Васил Левски“ с. Завой, община „Тунджа“ – партньор по проекта 

 

VІ. Характер на работата - кратко описание на длъжността.  

1. Изработват планове за работа за целия период на проекта  и подбор на участници в „Танцови 

работилници" – по една в  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Веселиново и  НУ „Васил 

Левски“, с. Завой 

2. Създаване на  две "Танцови работилници" -  по една в  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, 

с. Веселиново и  НУ „Васил Левски“, с. Завой 

3. Създаване на  две коледарски куди  - по една в  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. 

Веселиново и  НУ „Васил Левски“, с. Завой 

4. Създаване на  две танцови трупи  - по една в  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. 

Веселиново и  НУ „Васил Левски“, с. Завой 

5. Създаване на две кукерски групи -  по една в  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, с. 

Веселиново и  НУ „Васил Левски“, с. Завой 

6.  Разучени най - малко по две хора и два обичая от всяка "Творческа работилница" 

 

7. Участие на " Танцовите работилници" в училищни, селски, общински празници и фестивали 

на територията на " МИГ" - Тунджа" - празници на училищата, общинските фестивали 
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"Кукериада", раздел детска кукерска група, "От Цветница до Гергьовден" в село Генерал 

Инзово, " Модата се мени, фолклорът остава" и др.  

 

VІІ. Срок и място на подаване на документите: 

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.30 до 14.00 ч.  ч., в 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, общ. „Тунджа“, област  Ямбол, ул.”Христо Ботев“ 

№ 2, в срок до 01.07.2020 г. включително. 

 

Лице за контакти:  Стоянка Белчева – Георгиева  – ръководител на проекта 

тел. 0886 393 144 

 

Допълнителна информация за работата по проекта се получава в ОУ „Св. Св .Кирил и Методий“, с. 

Веселиново. 

 

Документите за кандидатстване са прикачени към обявата и могат да се изтеглят от интернет 

страницата на училището на адрес:  http://ouveselinovo.com/ 

 


