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Проект BG05M9OP001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР 
 

Община Криводол, гр. Криводол, ул. “Освобождение” № 13, във връзка с 

изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по 

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

проект BG05M90P001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, процедура чрез директно 

предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 

достъпа до образование“ – Компонент 1, 

 

ОБЯВЯВА 

I. Публичен подбор за следните длъжности, разпределени по дейностите на проекта: 

Дейност „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище 

ученици от етническите малцинства“ 

1. Преподавател-ръководител група в група „Пеем и танцуваме заедно“ – 1 бр. 

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността 

1.1.1. Степен на образование и образователно-квалификационна степен: 
висше образование; степен: бакалавър, с педагогическа правоспособност 

1.1.2. Професионален опит: минимум 2 години 

1.2. Информация за длъжността: Преподавател-ръководител група в група 

„Пеем и танцуваме заедно“ в направление „Фолклор на етносите“. 

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 

етническите малцинства. Целта на дейността е да се създаде подходяща 

подкрепяща среда, съхраняване и развитие на културната идентичност като 

същевременно се създадат условия за успешна социализация чрез стимулиране 

на творческите им способности. 

1.3. Място на работа: СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Криводол 

1.4. Вид на договора: Трудов, 63 часа за целия срок на договора  

2. Преподавател-ръководител група в група „Грижовни градинари“ – 1 бр. 

2.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността 

2.1.1. Степен на образование и образователно-квалификационна степен: 
висше образование; степен: бакалавър, с педагогическа правоспособност 

2.1.2. Професионален опит: минимум 2 години 

2.2. Информация за длъжността: Преподавател-ръководител група в група 

„Грижовни градинари“ в направление „Трудът сплотява“. Допълнителни 

занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите 

малцинства. Целта на дейността е да се създаде подходяща подкрепяща среда, 

съхраняване и развитие на културната идентичност като същевременно се 
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създадат условия за успешна социализация чрез стимулиране на творческите им 

способности. 

2.3. Място на работа: Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Краводер 

2.4. Вид на договора: Трудов, 111 часа за целия срок на договора 

II. Необходими документи: 

1. заявление по образец; 

2. автобиография; 

3. документ за придобита степен на образование - копие; 

4. документ удостоверяващ трудов стаж и професионален опит – копие. 

III. Срок на договора: до 31.10.2020 г.  

IV. Място на подаване на документите: гр. Криводол, ул. “Освобождение” № 13, стая 

№1 

V. Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 21.10.2019 г. 

VI. Начин на провеждане на подбора: по документи.  

 Комисия, назначена от кмета на Община Криводол ще извърши подбора по 

документи и ще класира избраните кандидати. Списъкът на класираните кандидати ще 

бъде публикуван на електронната страница на Община Криводол (www.krivodol.com). 

 

 

Лица за контакт:  

инж. Иван Иванов – ръководител проект – тел. 0879 39 69 61 

Красимира Ангелова – координатор проект – тел. 0879 39 69 68 

 

17.10.2019 г. 

Ръководител проект 

http://www.krivodol.com/

