
        

 

 

Съобщение за набиране на учители в ПГТТ „Христо Ботев“ за 

допълнително обучение по професионална подготовка за специалнсти 

„Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ в 

12 клас по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-

C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП 

„ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 
 

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ – Учител за допълнително обучение по професионална 

подготовка за специалнсти „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна 

техника“ за 12 клас 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 

 

За постигането на успешната образователна интеграция на децата от етническите 

малцинства ще бъдат провеждани допълнителни занимания по професионална 

подготовка. Заниманията ще се провеждат от учители, които имат опит и желание да 

работят с деца и ученици от етническите малцинства и познават трудностите, с които 

децата се сблъскват в образователния процес. Осигуряването на по-ефективна система 

на обучение налага да се търсят подходящи стратегии и техники, да се прилагат 

адекватни принципи, методи и подходи за повишаване на мотивацията. Тези усилия 

имат за цел преодоляване на затрудненията при усвояването на нови знания и умения, 

адаптиране на учебното съдържание към опита, интересите и потребностите на 

учениците, създаване на по-добра организация на тяхната учебна дейност и подготовка. 

Допълнителните занимания по професионална подготовка ще бъдат организирани 

индивидуално от училището в съответствие с броя на децата и техните потребности. 

Тези занимания ще бъдат включени в учебните планове и програми без да се засяга 

нормалното протичане на образователния процес и съдържанието на учебната програма 

съгласно Държавните образователни стандарти.  

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

· Висше образование; 

· Професионален опит. 



        

 

 

Съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на 

лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския 

социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ учителите трябва да покриват следните 

минимални изисквания: 

- следва да притежават специфичен опит в дадената сфера между 1 и 3 години – часова 

ставка 14 лв. 

– следва да притежават специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години – часова 

ставка 20 лв. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ /считат се за предимство/: 

· Аналитични способности и умения за обобщаване на информация; 

· Опит в работата с хора и екипи;  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ: 

С избрания изпълнител бенефициентът подписва трудов договор за изпълнение с 

включване на всички задачи по дейността.  

 

ПЕРИОД НА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: от 01.12.2022 г. до 30.04.2023 г. за 12 

клас/ от 01.12.2022 г. до 30.06.2022 г. за 11 клас 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: минимална часова ставка 14,00 (четиринадесет лева ) 

лева на час - брутно възнаграждение в зависимост от трудовият стаж. 

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят подробни автобиографии 

и др. документи свързани с тяхното образование и опит . 

Офертите се подават на следния имейл pgtt_sm@mail.bg или на адрес гр. Смолян, ул. 

„Тракия“ №13.  

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: до 24.11.2022 г. 


