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Договор № BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, 

финансиран по ОП НОИР, Процедура за БФП BG05M2OP001-

3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – 

„Уча се, за да сполуча“ 

 
Бенефициент: ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Булстат: 

000557647; 7630 ГЛАВИНИЦА, ул. “Христо Ботев” 1 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 

 
 ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр.Главиница изпълнява 

проект BG05M2OP001-3.008-0002-C02, „Шарен свят“, финансиран по ОП НОИР, Процедура 

за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - „Уча се, за 

да сполуча“. 

        Проекта цели в дейностите да се включват деца от маргинализирани групи и  

техни съученици в съвместни иновативнни форми за пълноценна социализация. Ще се въведат 

иновативни извънкласни форми за възпитаване на толерантност, взаимопомощ и 

разбирателство между децата от различните етноси и култури в ДГ, в т.ч. от ромската и 

турската етническа общност. Обучението в клубовете и мероприятията ще се извършва от 

учители с допълнително споразумение към трудовия договор. 

 

   Във връзка с изпълнение на проекта и сключено допълнително споразумение 

№ 1 към АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР №BG05M2OP001-3.008-0002-C02 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Гр.ГЛАВИНИЦА 

ОБЯВЯВА 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: 
  

I. Иновативни форми за пълноценна социализация. 
-Учител - песни и танци– 6 бр. – Продължителността на заниманията  по време на 

реализацията на проекта е 144 часа, средната продължителност на ситуацията е 30 

минути. Работата в клуб "Фолклорни песни и танци" е 18 месеца, общо 144 часа. 

-Учител - БЕЛ– 5 бр. – Продължителността на заниманията  по време на 

реализацията на проекта е 144 часа, средната продължителност на ситуацията е 30 

минути. Работата в клуб "Сладкодумник" е 18 месеца, общо 144 часа. 
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II. Истинската обич към природата се постига, когато я познаваме отблизо. 
-Учител - песни и танци– 6 бр. – Продължителността на заниманията  по време на 

реализацията на проекта е 16 месеца, общо 5 часа, средната продължителност на 

ситуацията е 30 минути. Работата в  дейността е усвояване на знания за екологията като 

наука, формиране на екологично мислене, съзнание и поведение за утвърждаване на 

здравословна околна среда, укрепване на психичното здраве и имунната система на 

подрастващите. Използване на откритото пространство не само за развлечение, но и като 

учебна среда. Укрепване на връзката дете - природа; - Изграждане на екипност и 

намаляване на различията чрез участие в дейности стимулиращи учение, игра и работа, 

свързани с природата и заобикалящата ги среда. Дейността по проекта позволява да се 

изследва заобикалящата ги среда, да създават модели и макети от природни материали, да 

се грижат за природата. 

       -Учител - БЕЛ– 5 бр. – Продължителността на заниманията  по време на                   

реализацията на проекта е 16 месеца, общо 5 часа, средната продължителност на 

ситуацията е 30 минути. Работата в дейността е усвояване на знания за екологията като 

наука, формиране на екологично мислене, съзнание и поведение за утвърждаване на 

здравословна околна среда, укрепване на психичното здраве и имунната система на 

подрастващите. Използване на откритото пространство не само за развлечение, но и като 

учебна среда. Укрепване на връзката дете - природа; - Изграждане на екипност и 

намаляване на различията чрез участие в дейности стимулиращи учение, игра и работа, 

свързани с природата и заобикалящата ги среда. Дейността по проекта позволява да се 

изследва заобикалящата ги среда, да създават модели и макети от природни материали, да 

се грижат за природата. 

 
Изисквания за заемане на длъжността: средно или висше образование, 
комуникативност и умения за работа с деца, познаване местните уязвими 
общности, културни особености, език, традиции и др. 

Месторабота: ДГ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. ГЛАВИНИЦА, ул. 

“Христо Ботев” 1 
 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 
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Добри комуникативни умения, мотивация за работа. 
Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за 
умишлено престъпление от общ характер , да не са лишени по съответен ред 
от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват. 
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
1.Заявление за участие в подбора/ по образец/; 
2.Автобиография- европейски формат; 
3.Мотивационно писмо; 
4.Копие на диплома за завършено образование; 
5.Декларация за обработка на личните данни на кандидата; 
6.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е 
осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен по 
съответния ред от правото да заема длъжността, за която 
кандидатства / по образец/; 
7.Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и / или опит в 
съответната сфера/ ако е приложимо/; 
8.Копие от други документи/ удостоверения, сертификати за преминати 
обучения и др./, доказващи допълнителни компетентности и 
квалификации, които по преценка на кандидата имат отношение към 
характера на работата. 
 
Документите от 1 до 6 имат задължителен характер и при липса на някой от 
тях, кандидатът се отстранява и не се оценява. 
Документите по образец могат да бъдат изтеглени от сайта на училището. 
 

ЕТАПИ НА ПОДБОРА И КЛАСИРАНЕ 
След приключване на срока за приемане на документи, директорът на ДГ"СВ. 

СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", сформира комисия за подбор на персонала. 
Подборът ще се извърши на два етапа:  Етап 1 – Оценка на кандидатите по 
документи и Етап 2 – Събеседване. 
Етап 1/Е1/ - Оценка на кандидатите по документи Максимален брой точки: 
60 
На този етап кандидатите, подали всички задължителни документи и 
отговарящи на минималните и специфични изисквания за квалификация и 
професионален опит, ще бъдат оценявани от комисията по критерии: 
образование и професионална квалификация; професионален опит/ ако се 
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изисква/; допълнителни умения, обучения и квалификации, имащи 
отношение към длъжността, за която се кандидатства. 
След приключване на Етап 1 се оповестява списък с допуснатите и 
недопуснати до следващ етап на подбора участници, както и датата, часът и 
мястото на провеждане на събеседване – обявяват се на интернет страницата 
на ДГ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" и на информационното табло на ДГ"СВ. СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ". 
Етап 2 /Е2/ - Събеседване. Максимален брой точки: 40 
 До Етап 2 се допускат всички кандидати, представили изискуемите 
документи и отговарящи на минималните и специфични изисквания за 
съответната длъжност, независимо каква оценка са получили на Етап 1. 
Събеседването има за цел да установи в каква степен всеки кандидат 
притежава професионални и личностни качества и мотивация.Кандидатите 
ще бъдат оценявани по следните критерии: познания и специфичен опит в 
сферата на социалните дейности и работата с целевите групи; готовност за 
работа по график, мотивация и комуникативност. 
Комисията оценява всеки кандидат съобразно получените по време на 
събеседването отговори. 
Списъците с допуснати и недопуснати до етап 2 кандидати, както и датата, 
часът и мястото на провеждане на събеседване се обявяват на 
информационното табло на училището. В списъка на недопуснатите до 
събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. 
Класиране: 
Крайната оценка от двата етапа се формира като сума от крайните оценки по 
Етап 1 и Етап 2, или: 
 Крайна Оценка от подбора = Оценка Е1+Оценка Е2 
Максималната крайна оценка, която може да получи един кандидат е 100. 
Кандидатът получил по-голям общ резултат се класира на първо място за 
съответната длъжност. Комисията изготвя протокол за окончателното 
класиране на кандидатите и го представя на директора на ДГ"СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ" с препоръка за назначаване на кандидатите, показали най-високи 
резултати за съответната позиция. 
Класирането с крайните резултати се поставя на таблото на ДГ"СВ. СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ" . 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СРОК 

Документите на кандидатите се подават в Деловоството на ДГ"СВ. СВ. 

КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. ГЛАВИНИЦА , ул. “Христо Ботев” № 1. 
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Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който е 
изписан текстът: 
 
„ Процедура за подбор на персонал по Проект “ Шарен свят“. 
Три имена, адрес и телефон на кандидата; 

Позиция, за която се кандидатсва. 

 

ВАЖНО!!! При кандидатстване за повече от една длъжност кандидатите 

трябва да представят отделни комплекти с документи за всяка позиция. 

Документите се подават на ръка, по пощата или по куриер, в деловодството 

на ДГ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. ГЛАВИНИЦА , ул. “Христо Ботев” № 1 

всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа. 
Краен срок за депозиране на документите – до 17,30 часа на 16.11.2020г. 

Документите получени след този срок няма да бъдат разглеждани. 

/За документи, получени по пощата, важи датата на получаване, а не 

пощенското клеймо!/ 

Всички съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационното 

табло в сградата на ДГ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. ГЛАВИНИЦА , ул. 

“Христо Ботев” № 1 

За допълнителна информация: 
тел. 0876991493; Е-mail: cdg_glavinica@abv.bg 
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